
روشک  / ٠۵/١٣۶٨/٠۴ رسارس  نارگراک  زا  ىعمج  رادید  رد  تانایب 

رگید ایـسآ و  قرـش  هناـیمرواخ و  اـقیرفآ و  اـپورا و  یاھناملـسم  اـب  میاهتـسناوت  هزادـنا  هچ  اـت  اـم  دـنھدیم . راعـش  بـالقنا  امـش و  مسا  هـب  اـیند ، نوگاـنوگ  یاـھروشک  رد 

اجنآ مدرم  دوب ، هتفر  اھروشک  زا  یکی  هب  هک  یناریا  تایھ  دـندرک ؟ یدردـمھ  اـم  اـب  ناـمزیزع  ماـما  رابتبیـصم  یهعیاـض  رد  هنوگنیا  هک  مینک  رارقرب  هطبار  اـیند  یاـھروشک 

. تسا هدروآ  دوجو  هب  ادخ  ار  یبلق  دنویپ  یفطاع و  یونعم و  یهطبار  نیا  ریخ ، میدروآ ؟ دوجو  هب  ار  هطبار  نیا  ام  ایآ  دندرکیم . هیرگ  دنتخادنایم و  ناشندرگ  هب  تسد 

یتسناوتیمن یدرکیم ، جرخ  مھ  ار  ایند  یاھلوپ  یهمھ  رگا  مھبولق ؛» نیب  تفلااـم  اـعیمج  ضرـالایف  اـم  تقفناول  : » دـیامرفیم یمارگ  لوسر  هب  باـطخ  میرک ، نآرق  رد 

یتاغیلبت و لماوع  تاغیلبت و  جرخ  مھ  ار  ایند  یاھلوپ  مامت  رگا  دیآیمن ؛ باسح  هب  هک  روشک  یزرا  دمآ  رد  تسین ، یزیچ  هک  تفن  لوپ  ینک . کیدزن  مھ  هب  ار  اھلد  ردـقنیا 

، لاعتم دنوادخ  اب  طابترا  نیاربانب ، مینک . داجیا  میدـنمهرھب ، نآ  زا  زورما  هک  ار  یبلق  یفطاع و  دـنویپ  نیا  میتسناوتیمن  میدرکیم ، یـسایس  بازحا  یھورگ و  یاھهناسر 

. تسا یگتسبمھ  دنویپ و  نیا  یلصا  لماع 

روشک  / ٣١/١٣۶٨/٠۵ زا  جراخ  رد  ناریا  ىمالسا  ىروھمج  ىاھیگدنیامن  ىاسور  هجراخ و  روما  ترازو  نالوئسم  ریزو ، رادید  رد  تانایب 

ملاس طابترا  داجیا  یارب  هک  مییوگیم  مھ  نالا  میاهدرک و  حیرصت  مھ  هتشذگ  رد  ام  دنکیمن . هدرکن و  یتوافت  چیھ  هتشذگ  هب  تبـسن  ام  یجراخ  تسایـس  هک  ماهتفگ  ررکم 

تلود لثم  هدـش ، انثتـسا  یاھتلود  میـشاب . هتـشاد  طابترا  دراد ـ  ار  شدوخ  حـضاو  صاخ و  لیالد  هک  انثتـسا  دـنچ  زجهب  یروشک ـ  رھ  اب  میاهدامآ  لـیمحت ، فلکت و  زا  رود  و 

دنکیم و باترپ  نتفرگ  یارب  ار  پوت  ناسنا ، تسا . ینوناقریغ  تسھ ، هکنیا  درادـن و  دوجو  یـسک  لباقم  فرط  رد  الوصا  هدوارم ، نیا  رد  هک  تسا  یتسینویھـص  عورـشمان 

، مھ اکیرما  یبونج و  یاقیرفآ  دـشابیم . عورـشمان  مدـعلاک و  وا  ینوناقریغ  دوجو  تسا و  تیعقاوال  لثم  تسا ، هدرک  ادـیپ  ققحت  طـلغ ، یراـبتعا  ساـسا  رب  هک  تیعقاو  نیا 

. دنراد ار  تیعضو  نیمھ 

یناسک یهمھ  مھ  و  هر ) ) ماما مھ  ار ، شـسرپ  نیا  خساپ  یک ؟ ات  دوشیم  لاوس  مینکیم . در  میرادـن و  لوبق  ار  وا  اب  طابترا  ام  هک  تسا  یدراوم  قیداصم و  زا  اکیرما  هتبلا ،

یمالسا و یروھمج  نانمشد  زا  تیامح  یمالـسا و  یروھمج  اب  تموصخ  راشف و  ملظ و  روز و  رب  ینبم  یاھتـسایس  هک  یتقو  ات  دناهتفگ : دناهدرک ، تبحـص  هرابنیارد  هک 

رد ام  اتقیقح  هتبلا ، دنکب . حالـصا  ار  طلغ  یاھـشور  نیا  ینعی  دوشب ." مدآ  هک  یتقو  ات  : " دندومرف ماما  دـنک . ادـیپ  همتاخ  یتسینویھـص  تلود  زا  طرـش  دـیقیب و  ینابیتشپ 

. تسا هتفگن  مھ  سکچیھ  تسا و  یتفم  فرح  مھ ، هرکاذم  هطبار و  یوھایھ  مینیبیمن و  مھ  یراگتسر  رون  یتشک ، نآ  نیبج 

روشک  / ٣١/١٣۶٨/٠۵ زا  جراخ  رد  ناریا  ىمالسا  ىروھمج  ىاھیگدنیامن  ىاسور  هجراخ و  روما  ترازو  نالوئسم  ریزو ، رادید  رد  تانایب 

. درادن هرکاذم  هطبار و  هب  یطبر  الـصا  هک  تسا  یرگید  یاھفرح  دوشیم ، هتفگ  هک  ییاھفرح  نیا  تسین . اکیرما  اب  طابترا  هرکاذـم و  هب  لیامتم  رادـفرط و  سکچـیھ  ناریا ، رد 

زا ام  بلط  دـھدب . رادـقح  هب  ار  قح  دـنک و  زاب  ار  اھنآ  یتسیاب  تسا و  دودـسم  اجنآ  رد  ام  لاوما  هک  تسین  یکـش  دـھدب . سپ  ام  هب  ار  نآ  دـیاب  هک  میراکبلط  اکیرما  زا  ام 

. دنھدب شبحاص  هب  ار  قح  دیاب  درادن . یسایس  طابترا  هب  یطبر  اجنآ ، رد  ناملاوما  ندوب  دودسم  اکیرما و 

لصا میرادـن . یرگهطلـس  ییوگروز و  رب  انتبا  مدـع  نیفرط و  عفانم  رب  ینتبم  ملاس  طابترا  زج  یطرـش  چـیھ  مینکیم و  لمع  زاب  طاـبترا  داـجیا  رد  اـم  اھانثتـسا ، نیا  زا  ریغ 

نیا دش و  دھاوخن  برغ ـ  هن  قرش و  هن  ینکر ـ  چیھ  عبات  ام  تسایس  لصا ، نیا  ساسا  رب  تسا . ظوفحم  لاح  رھ  هب  مھ  ام  یبرغ " هن  یقرـش ، هن   " یانبریز یـسایس و 

طابترا اب  مھ  یتافانم  تسا و  ماظن  یهیاپ  انبم و  هکلب  تسین ; تسایـس  الـصا  نیا ، تسین . مھ  ریذپرییغت  تسین و  نیا  رد  مھ  یکـش  چیھ  تسام و  ینابم  لوصا و  وزج 

. دییامن مکحتسم  یمالسا ، هار  داقتعا و  رکفت و  یانبم  رب  ار  تاطابترا  دینکب و  تکرح  تھج  نیا  رد  نایاقآ  درادن .

مدرم  / ٢٢/١٣۶٨/٠۶ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

کارتشا ام  اب  ییایفارغج ، یهقطنم  راکفا و  یژولوئدیا و  زرم و  رد  هک  دنتـسھ  ایند  رد  یدایز  یاھروشک  میاهدرکن . ینمـشد  سک  چیھ  اب  ائادـتبا  میـشاب ، ناریا  تلم  هک  ام 

. میراد یللملانیب  هبناجود و  طباور  هلماعم و  دمآ و  تفر و  اھنآ  اب  ام  یلو  دنرادن ؛

مدرم  / ١٣۶٨/٠٨/٠٣ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

دنک عطق  ار  اھتلم  اب  ام  یونعم  یهطبار  دنکیم  یعس  رابکتسا 

یعس رابکتسا  تسا ، یکانرطخ  زیچ  رابکتسا  یارب  رگید ، یاھتلم  اب  ام  بالقنا  تلم و  یونعم  یهطبار  نوچ  هکنیا  لوا  منکیم : جاتنتسا  ار  هتکن  ود  هاتوک ، تبحص  نیا  زا 

نیا هتبلا  هک  دنروآ  راشف  اھتلم  نآ  یور  ناشرودزم ، هتـسباو و  یاھتلود  یهلیـسوهب  هکنیا  یکی  دـنکب : ار  راک  نیا  دـناوتیم  قیرط  دـنچ  هب  دـنک . عطق  ار  هطبار  نیا  دـنکیم 

. دوشیم رتشیب  یمالسا  ماظن  بالقنا و  هب  مدرم  نآ  هقالع  دننک ، رتشیب  اھنآ  یور  ار  راشف  هچرھ  اریز  تسین ؛ یقفوم  هار  هار ،

دینیبیم هکنیا  دـناهداد . ماـجنا  نونکاـت  بـالقنا  لوا  زا  ار  راـک  نیا  هتبلا ، دوـشب . درـس  ناریا  زا  اـھتلم  لد  هک  دـننزب  فرح  یروـط  یناـھج  تاـغیلبت  رد  هک  تسا  نیا  رگید  هار 

، ناملسمریغ ناملسم و  یاھروشک  رد  رگید  یاھتلم  هک  تسا  نیا  یارب  دننکیم ، شخپ  ام  روشک  زا  ار  مادعا  هجنکش و  رامآ  بترم  دنھدیم و  ارگداینب  عجترم و  تبـسن 

. دنوش درسلد  یمالسا  تموکح  ناریا و  تلم  هب  تبسن 

حالطصا هب  وفع  دندش ! هتشک  تلود  یـسایس  نافلاخم  دوشیم : هتفگ  یرابکتـسا  تاغیلبت  رد  دسریم ، تازاجم  هب  اھناسنا  اھناوج و  ناج  نمـشد  یچقاچاق  هک  یتقو 

اھراتـشک و اھهجنکـش و  اھمادـعا و  دادـعت  زا  هدـش ، هک  مـھ  نـنفت  یارب  راـب ، کـی  تـقو  دـنچ  رھ  تساـیند -  دـنمتردق  لـفاحم  هـب  هتـسباو  ناـمزاس  کـی  هـک  لـلملانیب - 

تـسا نیمھ  یارب  نیا ، دزاسیم . رـشتنم  دنداد ، اھنآ  تسد  دنتخادرپ و  دنتخاس و  ام  نانمـشد  هک  ار  یرامآ  دنکیم و  هیھت  یتسیل  ناریا  رد  دوخ  ییاعدا  یاھدنببوریگب 

. دنھدیم ماجنا  نونکات  بالقنا  لوا  زا  هک  تسا  یھار  مھ  نیا  دنوشب . درسلد  یمالسا  تموکح  ناریا و  تلم  هب  تبسن  دندینش ، ار  تاغیلبت  نیا  رگید  یاھتلم  یتقو  هک 

هب دـننک و  عطق  ار  هطبار  ام  فرط  زا  ینعی  دـنربب . ناریا  تلم  ام  دوخ  نھذ  زا  ار  اـھتلم  اـب  هطبار  رکف  هک  تسا  نیا  دـشابیم ، رتکاـنرطخ  رتدـب و  همھ  زا  هک  مھ  رگید  هار  کـی 

نکمم دینک . فرطرب  ار  ناتدوخ  تالکشم  دیزاسب و  دیبایرد و  ار  ناتدوخ  دیراد !؟ راکهچ  ایند  هب  رگید و  یاھتلم  هب  دیـشاب ، ناتدوخ  رکف  هب  امـش  هک  دنیامن  نیقلت  ناریا  تلم 

، اھنآ زا  یکی  هک  دوشیم  فرطرب  یعونتم  نوگانوگ و  یاـھراک  اـب  یبـالقنا ، تلم  کـی  تالکـشم  هکنیا  زا  لـفاغ  دـنکب ، مھ  رثا  حولهداـس  دارفا  زا  یـضعب  رد  رکف  نیا  تسا 

. تسا یناھج  یاھتیامح  نیمھ 

لکشم دوخ ، یدوخ  هب  ام  هک  تسین  روطنیا  تسا . هدمآ  دوجو  هب  لکشم  روشک  رد  وا  تسد  اب  هدرک و  لیمحت  ام  رب  نمشد  هک  تسا  یتالکـشم  تالکـشم ، زا  یرایـسب 

یاھراک زا  یرایسب  اب  گنج و  لیمحت  راشف و  یداصتقا و  یهرـصاحم  اب  دنتـسھ -  لخاد  رد  انایحا  هک  یریقح  نانمـشد  هن  اھزرم -  نیا  زا  جراخ  نانمـشد  میـشاب . هتـشاد 

. دننکیم یھدنامزاس  ار  تالکشم  رگید ،

هنوگچ هک  دشیدنیب  دنک و  رکف  اھھرگ  تالکـشم و  کت  کت  هب  دخرچب و  شدوخ  رود  اھزرم  لخاد  رد  هک  تسین  یفاک  دنکب ، فرطرب  ار  دوخ  تالکـشم  دھاوخب  ناریا  تلم  رگا 

زا ترابع  نآ ، قیرط  هویش و  نیرتھب  دیریگب و  رارق  نمـشد  لباقم  رد  دیاب  مھ  یناھج  یهھبج  رد  دنک . یثنخ  مھ  نوریب  رد  ار  نمـشد  یهئطوت  دیابیم  دنک . زاب  ار  اھنآ  دیاب 

. دراد تاغیلبت  هنوگ  نیا  زا  نمشد  هتبلا ، مینک . عطق  فرط  نیا  زا  ار  هطبار  نیا  دیابن  ام  سپ ، تساھتلم . یمومع  راکفا 

نارگراک  / ١٣۶٩/٠٢/١٢ ناملعم و  رادید  رد  تانایب 

هک یدروم  دنچ  نیمھ  یاھنم  ناھج -  حطس  رد  دیاب  ام  یهجراخ  ترازو  هک  میدقتعم  ام  میتسھ . لاعف  یساملپید  هب  دقتعم  ام  هلب ، لاعف . یساملپید  دنیوگیم ، یـضعب 

« ایند اب  لماعت   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 8هاگياپ  هحفص 1 
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، فلتخم دیاقع  فلتخم ، یاھمتـسیس  اھتلود ، یهمھ  اب  دنورب  دننک . تیاعر  ار  تحلـصم  تمکح و  تزع و  هک  میاهتفگ  اھراب  هتبلا  دشاب . تیلاعف  لوغـشم  میدرک -  انثتـسا 

. دننک زواجت  دیابن  نآ  زا  هک  دراد  دوجو  ییهعونمم  یهقطنم  نکیل  درادن ، یعنام  دنشاب ؛ هتشاد  تاطابترا  نوگانوگ ، یاھشور 

مھ یناوارف  تیلاعف  ام  یهجراخ  ترازو  دـشاب و  رارقرب  طابترا  ییاـپورا ، یاـھتلود  اـب  هک  دـندوب  هدومرف  هزاـجا  هیلعیلاـعتهللاناوضر ،) ) ماـما ترـضح  تسا . هنومن  کـی  اـپورا ،

ایآ میدوبن ، هطبار  عطق  تیعـضو  رد  میتشاد و  دتـس  داد و  هناتـسود و  طباور  یبرغ ، یاپورا  یاھتلود  زا  یرایـسب  اب  ام  هکنیا  دوجو  اب  اعقاو  منکیم ، لاوس  نم  ـالاح  تشاد .

نآ اھنآ ، میدید . فلتخم  یایاضق  رد  ار  تیعقاو  نیا  دنرتفیعـض . اکیرما  زا  اھنآ  هزات  هن ، دندرک ؟ دروخرب  دـننک ، دروخرب  یمالـسا  یروھمج  اب  تفریم  عقوت  هک  یروطنامھ  اھنآ 

. تسا مالسا  یهلاسم  هلاسم ، دنداد . ناشن  ار  مالسا  اب  یمالسا و  یروھمج  اب  ناشدوخ  فلاخم  نطاب 

بالقنا  / ٠۴/١٣٧٢/٠۶ ربھر  اب  هجراخ  روما  ترازو  نالوئسم  رادید 

داد دھاوخن  نادیم  نمشد  هب  ورنیا  زا  دش و  دھاوخن  میلست  اھییوگروز  اھدیدھت و  لباقم  رد  هک  تسا  هتفرگ  لکش  یاهنوگب  ناریا  یمالـسا  یروھمج  یرھوج  ماوق  انبم و 

ار یروز  فرح  هک  تسین  ینعم  نادـب  دـنکیم  رارقرب  هطبار  یروشک  اب  دوخ  تسایـس  تحلـصم و  یاضتقا  هب  رگا  ناریا  یمالـسا  یروھمج  ماظن  دریگب . میمـصت  وا  هرابرد  ات 

. مینادیمن مھ  فیعض  یاھروشک  عفن  هب  ار  اھطابترا  هنوگنیا  میریذپیمن و  دنادیم  نارگید  میق  ار  دوخ  هک  ار  یروشک  اب  طابترا  ام  اذل  دریذپب .

هعمجزامن  / ١٣٧٣/١١/١۴ یاھهبطخ  رد  تانایب 

ناملـسم ناناوج  هک  دـعب  دنتـشاد . یترافـس  نیلووسم  ریاس  رادراک و  اجنیا  رد  دوب و  زاـب  بـالقنا  یزوریپ  زا  سپ  اـھھام  اـت  اـکیرما ، هناخترافـس  هک  دیـشاب  هتـشاد  هجوت 

تیوقت و ناتسب و  هدب و  یارب  یاهلیسو  و  یمالسا ، یروھمج  ماظن  دض  بالقنادض و  رصانع  اب  طابترا  یارب  یزکرم  هناخترافـس  نیا  دندید  دنتفرگ ، ار  هناخترافـس  وجـشناد ،

هب لوپ  نک . لصو  نآ  هب  ار  نیا  نیبب ، ار  نآ  نیبب ، ار  نیا  ینعی  درکیم . افیا  ناریا  رد  دادرم  زا ٢٨  لبق  سیلگنا ، ترافس  هک  یشقن  نامھ  تسا ؛ هدوب  نآ  هب  نیا  ندرک  لصو 

ار اکیرما  هناخترافس  ناریا ، تلم  دندوب . ییاھراک  نینچ  لوغشم  دتفیب . قافتا  یمالـسا  یروھمج  هیلع  یاهثداح  ات  ناسرب ، وا  هب  ریبدت  ناسرب و  وا  هب  حالـس  ناسرب ، نیا 

هدـمع ود ، نیا  عقاو ، رد  درک . عـطق  ناریا  رد  ار  اـکیرما  سیلگنا و  عفاـنم  یمالـسا ، بـالقنا  هک  تسا  نیا  مود  بلطم  سپ ، تشاد . تیعقاو  نیا  دـیمان و  یـسوساج » هنـال  »

یـسایس هطبار  سیلگنا  اب  مھ  زونھ  میدرک و  ظفح  ایند  اب  ار  ناـمهطبار  اـم  هتبلا  دنتـشاد . هنـالداعریغ  عورـشمان و  هدرتسگ  عفاـنم  اـم  تکلمم  رد  هک  دـندوب  ییاـھروشک 

. دـننزیم یـشین  راب ، کی  هاگدـنچ  رھ  دـننک و  یراددوخ  ینمـشد  زاربا  زا  دـنناوتیمن  اھیـسیلگنا  اریز  تسا ؛ لزلزتم  یاـھهطبار  نآ  زا  هطبار  نیا  نم ، رظن  هب  اـھتنم  میراد .

لاح تسا . هایـس  دـب و  یلیخ  ناریا  رد  شاهقباس  نوچ  دـشاب ؛ رتطاتحم  یردـق  ناریا ، لباقم  رد  سیلگنا  تلود  تسا  رتھب  نم ، رظن  هب  اما  تسا . هنوگ  نیا  سیلگنا  تلود 

ضارغا نامھ  دنک  ساسحا  ناریا  تلم  هک  دننزن  یفرح  دننک و  لمع  هناطاتحم  یلیخ  دـیاب  اھنآ  دـناهدرک ، ظفح  روشک  نآ  اب  ار  دوخ  یـسایس  هطبار  ناریا ، تلود  تلم و  هک 

. بلطم کی  مھ  نیا  تسا . هدش  مامت  تسین و  اھزور  نآ  سیلگنا  رگید  زورما ، سیلگنا  هچ  رگا  دناهدرک . ظفح  مھ  زاب  ار  هلاس  هد  دنچ  دیلپ 

یوضر  / ٠١/٠۴/١٣٧۵ مرح  نارواجم  نارئاز و  عامتجا  رد  تانایب 

لضف هب  ام -  دشاب ، یوزنم  ناریا  دنھاوخیم  دننیبب و  ار  تلم  نیا  تفرـشیپ  دنناوتیمن  هک  ییاھنآ  لییارـسا و  اکیرما و  لیم  مغر  یلع  یجراخ و  نانمـشد  لیم  مغریلع 

یکاب ام  دـننک ، ینمـشد  یمالـسا  یروھمج  اب  دـنھاوخب  دـنریگ و  رارق  اکیرما  ریثات  تحت  مھ  یناسک  رگا  داد . میھاوخ  شرتسگ  ناھج  حطـس  رد  ار  ناـمطابترا  راـگدرورپ - 

. میرادن

یاھروشک یفلتخم ، یایاضق  رد  تسا . هدش  هطبار  عطق  هب  دیدھت  ییاھتلود  فرط  زا  اھراب  لاس ، هدفھ  نیا  لوط  رد  دتـسیاب . دوخ  یاپ  یور  دناوتیم  هللادمحب  تلم ، نیا 

! تخیر دھاوخ  مھ  هب  زیچ  همھ  دمآ و  دھاوخ  نیمز  هب  نامسآ  دروخ و  دھاوخ  نامز  هب  نیمز  الاح  هک  یلایخ  هب  دندرک ، جراخ  ناریا  زا  یعمجتـسد  ار  دوخ  یارفـس  ییاپورا 

نارھت زا  ییاپورا  یارفس  همھ  زور ، کی  دننکن . هابتشا  دشاب و  ناشدای  هک  میراودیما  تسا . ناشدای  ار  هعقاو  نیا  ییاپورا  یاھتلود  دبال  دروخن . ناکت  بآ  زا  بآ  هک  دندید  اما 

هب یجایتحا  چیھ  یمالسا ، یروھمج  هک  دندید  تشذگ ، هک  یتدم  زا  دعب  تمالـس ! هب  دیورب  تفگ : یمالـسا  یروھمج  میرھق ! امـش  اب  ام  هک  دندرک  دومناو  دندش و  جراخ 

! دندرک نتشگرب  هب  عورش  ناشدوخ ، جایتحا  ربانب  اھنآ  هللادمحب ، درادن . اھنآ  هب  یزاین  چیھ  دنکیمن و  زاربا  اھنآ 

رھ رد  یـسک  رھ  دننادیم . دننادب و  ار  تلم  نیا  ردق  روشک ، نیا  نالووسم  هک  تسا  نیا  مھم  دنادب . ار  دوخ  ردـق  تلم ، نیا  هک  تسا  نیا  مھم  تسا . روط  نیمھ  هشیمھ 

ظفح ار  ادخ  هب  لکوت  هملک و  داحتا  دوخ ، نایم  رد  هک  یمادام  تسا . ریذپان  تسکش  نامیا و  اب  دنمتردق و  گرزب و  یتلم  تلم ، نیا  هک  دنادب  دیاب  دنکیم ، تیلاعف  یـشخب 

. دوش زوریپ  قئاف و  امش  رب  دناوتیمن  ایند  دینک ،

روشک  / ٠٢/١٢/١٣٧۵ ناملعم  نارگراک و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

دندوب برغ  قرش و  تردق  ود  نیا ، زا  لبق  حابص  دنچ  ات  تسا . یدج  هلاسم  کی  تیرشب ، رب  رابکتـسا  تیمکاح  رطخ  هلاسم  دناهنوگ . نیا  یرابکتـسا  یاھتردق  نم ! نازیزع 

رسارس رد  هک  دناهدش  ور  رپ  ردق  نیا  اھییاکیرما  تسا و  نانعلاقلطم  رابکتسا  زورما ، دندرکیم . لرتنک  ار  رگیدکی  یرادقم  قیرط ، نیا  زا  دوب و  ناشنیب  یتباقر  رادقم  زاب  هک 

اھییاپورا و هتبلا ، تحاقو !؟ ردق  نیا  دینک ! هطبار  عطق  میتسین -  بوخ  نآ  اب  ام  هک  یمالـسا -  یروھمج  اب  دـییایب  امـش  هک  دـنیوگیم  رگید  یاھروشک  هب  دـنداتفا و  هار  ایند 

. تسا هزادنا  نیا  اھنیا  تحاقو  اما  دندرکن ؛ ناشیانتعا  دندز و  ناشنھد  هب  ایند ، یاھروشک 

یوضر  / ١٣٧٧/٠١/٠١ رھطم  مرح  نارواجم  نارئاز و  رادید  رد  تانایب 

ار فرح  نیا  نم  دز . ییاھفرح  دـمآ و  ناریا  هب  هدـنب ، یروھمج  تسایر  نامز  رد  مربب -  مسا  مھاوخیمن  الاح  هک  ییاپورا -  گرزب  فورعم و  یاھروشک  هجراخ  یارزو  زا  یکی 

شیپ یتصرف  تقو  چـیھ  تسا و  تبث  اھذـغاک  رد  میدز ، یدامتم  یاھلاس  لوط  رد  اھتاملپید ، نیا  اب  ام  هک  ییاھفرح  نیا  میوگیم -  نازیزع  امـش  هب  مھ  الاح  متفگ ؛ وا  هب 

نامگ نم  میتفگ ، هچ  نآ ، زا  دـعب  یروھمج و  تسایر  لاس  تشھ  لوط  رد  اـم  هک  دوش -  هدـیمھف  شخپ و  اـھفرح  نیا  زور  کـی  رگا  دـسرب . مدرم  شوگ  هب  هک  تسا  هدـماین 

 - دوب هدمآ  ناریا  هب  اپورا -  هعماج  فرط  زا  مھ  دـیاش  شتلود -  فرط  زا  هک  یاهجراخ  ریزو  نآ  هب  نم  دـمحلا -  درک . دـھاوخ  تزع  ساسحا  رتشیب  ناریا ، تلم  هک  منکیم 

زا روظنم  اما  دـشاب ؛ رارقرب  نامهطبار  میھاوخیم  ام  میـشاب . هطبار  عطق  برغ ، اب  میھاوخیمن  یمالـسا ، یروھمج  ناونعهب  ام  متفگ  دوب -  ماـما  کراـبم  تاـیح  ناـمز  رد 

! دـیتسھ یوزنم  الاو  دـیراد ، هطبار  برغ  اب  دـیدرک ، رارقرب  هطبار  اکیرمآ  اب  امـش  رگا  اکیرمآ ! ینعی  برغ  هک  دـننک  دومناو  دـنھاوخیم  اھییاکیرمآ  تسین . اکیرما  طـقف  هک  برغ 

. دش لاحشوخ  فرح ، نیا  زا  مھ  ییاپورا  نآ  هتبلا  میرادن . لوبق  ار  نیا  ام  متفگ 

یاھتلم ناریا و  لباقم  رد  بالقنا ، لـباقم  رد  ییاـپورا  لووسم  نـالف  رگا  هک  دـننکن  لاـیخ  یناـسک  دـنراد . فـالتخا  یلیخ  اـھییاکیرما  اـب  اـما  دـنبرغ ، هعومجم  وزج  اـھییاپورا 

فالتخا تسا ! دایز  یلیخ  اھنآ  نیب  تافالتخا  هن . تسا ؛ نیمھ  هیـضق  دـنکیم ، ینابیتشپ  اکیرما  زا  ای  برغ ، تیلک  زا  هنایم ، رواخ  ای  قرـش  یاھتلم  لـباقم  رد  ناملـسم ،

. تسین نآ  ثحب  یاج  الاح  هک  دنراد  تافالتخا  یلیخ  مھ  اب  تسین ! برغریغ  یایند  اب  اپورا  فالتخا  زا  رتمک  الصا  یدراوم ، رد  قمع -  ظاحل  زا  اپورا -  اکیرمآ و  نیب 

یوضر  / ١٣٧٧/٠١/٠١ رھطم  مرح  نارواجم  نارئاز و  رادید  رد  تانایب 

یاھتردـق همھ  رگا  دـنزیم و  ار  دوـخ  فرح  دتـسیایم و  یرابکتـسا  یاھتردـق  تساوـخ  لـباقم  رد  هـک  تـسا  یتـلم  نآ  ناریا ، تـلم  هـک  داد  ناـشن  اـیند  هـب  دـمآ و  بـالقنا 

هچ دنھاوخب ، اھتسینویھص  هچ  دنھاوخن ؛ هچ  دنھاوخب ، اھییاکیرما  هچ  زورما ، دننک ! لیمحت  وا  رب  ار  دوخ  هدارا  دنناوتیمن  یاهنیمز  چیھ  رد  دنوش ، تسدمھ  زین  یرابکتسا 

شدوخ هک  عاجـش  سرتن و  هدارا ، اـب  ممـصم ، یوق ، یتـلم  تسا : هدـش  هتخانـش  روط  نیا  اـیند  رد  ناریا  تلم  دـنھاوخن ، اـی  دـنھاوخب ، تلم  نیا  نانمـشد  هچ  دـنھاوخن ؛

« ایند اب  لماعت   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 8هاگياپ  هحفص 2 
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هطبار روشک ، نالف  اب  ای  نک ، عطق  روشک  نالف  اب  ار  تاهطبار  ناریا ، تلم  یا  ناریا ، تلود  یا  دیوگب : دناوتیمن  سک  چیھ  دنکیم ! باختنا  دریگیم و  میمـصت  دـشیدنایم ،

. تسا ناریا  تلم  یوربآ  زورما  نیا  دھدب . روتسد  ام  هب  دناوتیمن  سک  چیھ  نکن ! اج  نالف  نک ، تراجت  اج  نالف  ای  نک و  رارقرب 

هاگداد هیـضق  نیمھ  رد  دـش . هدـیمھف  یـساملپید  یـسایس و  نوگانوگ  یایاضق  رد  یداصتقا و  هرـصاحم  اب  هلباقم  رد  بالقنا ، لصا  رد  دـش . هدـیمھف  بلطم  نیا  گنج ، رد 

رـس ات  دندش  تسدمھ  مھ  اب  اپورا  همھ  دوریمن . ییاج  هک  هیـضق  تقیقح  اما  میدـنارذگ ؛ میدرک و  رازگرب  توکـس  اب  هناراوگرزب ، ار  هیـضق  ام  دـش ! هدـیمھف  مھ  سونوکیم 

ریفس یلو  دنیایب ؛ دنیایب ، دنھاوخیم  رگید  یارفس  رگا  دنتفر ، ارفـس  تسا و  هدرک  راتفر  هنوگ  نیا  ناملآ  هیـضق ، نیا  رد  نوچ   » مدوب هتفگ  هدنب  هک  سونوکیم  هاگداد  هیـضق 

. دنداتسیا ناریا  تلم  تلود و  دنیایب . مھ  اب  رگید  رفن  کی  اب  هدش  رگا  ناملآ ، ریفس  هک  دنربب ، نیب  زا  ار  فرح  نیا  ددرگرب » اھنآ  اب  درادن  قح  دیایب . ادعب  دیاب  ناملآ ،

هعمجزامن  / ١٣٧٧/١٠/٠۴ یاھهبطخ  رد  تانایب 

بوخ هطبار  ایند  یاھتلود  همھ  اب  میلیام  هک  تسا  مولعم  مینک . هدافتـسا  ایند  ای  اھتلود  اب  طباور  زا  ـالثم  میھاوخیمن  اـی  میھاوخیم  اـم  هک  تسین  نیا  هلاـسم  هلاـسم ،

دندرکیم لایخ  زور  کی  دش ؛ دھاوخ  عطق  نامطباور  اپورا  اب  ام  هک  دشیم  لایخ  زور  کی  درک . میھاوخ  رتشیب  یھلا  لضف  هب  مھ  زورهبزور  میراد ؛ مھ  هطبار  میشاب . هتشاد 

ایند گرزب  یاھروشک  هیـسور و  روشک  اب  تسا ؛ مرگ  ایـسآ  اب  تسا ، مرگ  اپورا  اـب  اـم  طـباور  هک  دـینیبیم  زورما  ریخن . درک ؛ میھاوخن  رارقرب  یاهطبار  زگرھ  هیـسور  اـب  اـم  هک 

نآ زا  رتمک  هب  تسا و  طلـست  نیا  یارب  همدـقم  یانعم  هب  طباور  اھنآ ، یارب  تسین . طباور  هلاسم  تسا ؛ یرگید  هلاسم  اکیرما ، اب  ام  هلاسم  تسا . یبوخ  طباور  اـم ، طـباور 

. تسا طباور  دننکب ، دنھاوخیم  هک  ییاھراک  نیا  زا  کیرھ  همدقم  تسا  مولعم  دنروآیم . راعش  ناونع  هب  ار  طباور  مسا  دنتسین ! یضار  مھ 

ریفـس اجنآ  رد  مھ  نیا  دراد ، ریفـس  اجنیا  رد  مھ  نآ  ارچ ، درادـن ؟ طباور  اکیرما  اب  رگم  تفرگ ، رارق  اکیرما  همکچ  ریز  روطنیا  هتـشذگ  هتفھ  رد  هک  یقارع  تلود  نیمھ  نـالا 

مھ اب  رگم  دنکیم ، مالعا  ایند  یتسیرورت  یاھروشک  وزج  لاس  رھ  ار  هیروس  تلود  هک  اکیرما  تلود  تسین . اھیریگتخـس  هنوگنیا  عنام  هک  هطبار  دنراد . طباور  مھ  اب  دراد ؛

یسایس و تردق  نامھ  ندنادرگرب  هلاسم  هلاسم ، تسا . هناھب  هطبار ، تسین . اھنیا  لاثما  ندرک و  دب  ندرک و  ملظ  زا  عنام  هک  هطبار  دنراد . یسایس  هطبار  دنرادن ؟ هطبار 

تردق نیا  ماما ، یرایشوھ  هب  تمھ و  هب  ناناوج و  نیمھ  تلم و  نیمھ  تمھ  هب  دمآ  بالقنا  دنتـشاد و  روشک  نیا  رد  اھییاکیرما  لاس  یـس  هک  تسا  یتینما  یداصتقا و 

. درب نیب  زا  ار 

ییاوھ  / ١٣٧٧/١١/١٩ یورین  لنسرپ  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

ینعی تزع ، ینعی  لالقتـسا ، ینعی  یروابدوخ ، ینعی  تسا ؛ هداد  ام  هب  میظع  تکرح  نیا  بالقنا و  نیا  هک  تسا  یزیچ  ینادردـق  تسا ؛ نامیا  هیحور و  تسا ، مھم  هچنآ 

. دنیایند همھ  رب  یرسالاب  اقآ  یعدم  هک  یناسک  یرسالاب  اقآ  هطبار  عطق 

تلود  / ٠۵/١٣٨٢/٠۶ تایھ  یاضعا  روھمجسیئر و  رادید  رد  تانایب 

یاھھاگتـسد همھ  لاس  جـنپوتسیب  نیا  رد  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  تسین و  هسیاـقم  لـباق  لـبق  لاـس  جـنپوتسیب  تسیب و  اـب  تفرـشیپ  ظاـحل  زا  اـم  زیزع  روشک  زورما 

مینک یداع  ایند  اب  ار  نامطباور  هک  میدرک  شالت  هتبلا  ام  تسا . تیعقاو  کی  نیا  دناهتشاد . یراگزاسان  رس  ام  اب  یراجت  یملع و  یروانف ، یـسایس ، ظاحل  زا  ایند  دنمتردق 

؛ ارچ شـسکع  هتبلا  دـشاب . هتـشاد  دوجو  اـم  هب  کـمک  یارب  یقیمع  ناوارف و  هزیگنا  اـیند  زا  شخب  کـی  رد  هک  هدوـبن  روـطنیا  اـما  میاهدـش ؛ قـفوم  مھ  یداـیز  نازیم  هب  و 

روشک و هدنیآ  یارب  یـساسا  ییانبریز و  یاھتخاس  هنیمز  رد  هچ  یروآنف ، هنیمز  رد  هچ  زورما  هک  یتاقیفوت  نیا  دـننک . ینکـشراک  دناهتـساوخ  هک  دناهتـشاد  دوجو  یزکارم 

. داد همادا  دیاب  ار  نیا  میروآ . تسد  هب  میاهتسناوت  نامدوخ  یمالسا  یلم و  تیوھ  شالت  هیاس  رد  دینکیم ، هظحالم  نوگانوگ  یاھهنیمز  رد  یملع  دشر  هنیمز  رد  هچ 

مق  / ١٣٨٢/١٠/١٨ مدرم  رادید  رد  تانایب 

تلاـخد یاریذـپریغ  رفنتم و  رازیب و  تدـشهب  یدـیدھت  هنوگرھ  زا  دـنمهقالع ؛ دوخ  یمالـسا  یلم و  تیوھ  هب  تدـشهب  دنمـشوھ و  دازآ ، لقتـسم ، تسا  یتلم  ناریا  تلم 

دنمهقالع اریذـپ و  بوخ ، یتلم  اب  دوش ، دراو  یلومعم  لماعت  یتسود و  تملاسم و  حلـص و  رد  زا  تلم  نیا  اب  سک  رھ  هک  دـنمتزع  اـقآ و  یتلم  هناـگیب ؛ هطلـس  اـھیجراخ و 

هک تسا  مولعم  دھد ، ناشن  نآ  هب  نادند  گنچ و  مئاد  دشاب و  هتـشاد  ار  نآ  رب  هطلـس  دصق  دنک ، دـیدھت  دـیوگب ، روز  تلم  نیا  هب  دـھاوخب  یـسک  رگا  اما  دوشیم ؛ ورهبور 

. دورب یسک  راب  ریز  هک  تسین  یتلم  تلم ، نیا 

سلجم  / ١٣٨٣/٠٣/٢٧ ناگدنیامن  رادید  رد  تانایب 

اب یمالـسا  ماظن  یهعزانم  میھدیمن . هزاجا  ینکیم ؛ طـلغ  ریخن ، مییوگیم  دـنک ، ادـیپ  هرطیـس  اـم  رب  هراـبود  دـھاوخیم  هک  یـسک  هب  اـم  میرادـن . اوعد  یـسک  اـب  اـم 

اھنیا دنراد -  یعیبط  یرھق و  یاھشلاچ  مھ ، اب  لماعت  رد  ایند  یاھروشک  یهمھ  تسین . یرگید  لکشم  تسا ؛ هیـضق  نیا  رـس  دنماظن ، نیا  اب  شلاچ  یپ  رد  هک  یناسک 

. دنک عافد  دوخ  یلم  تزع  لالقتسا و  تیوھ و  زا  دھاوخیم  تسا و  هداتسیا  یمالسا  ماظن  ناریا و  تلم  هک  تسا  نیا  تسا ، مھم  هچنآ  تسین -  مھم  هک 

هجراخ  / ٢۵/١٣٨٣/٠۵ روما  ترازو  نالوئسم  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

هب ار  نآ  زا  لبق  تسا . هدماین  دوجوهب  یمالسا  یروھمج  ماظن  لیکشت  زا  رتراگدنام  رتقیمع و  رتتمظعاب و  ییهدیدپ  زورما  ات  هدوبن و  یکچوک  یهدیدپ  یمالـسا  یروھمج 

تایح یللملانیب و  طباور  یناھج و  لماعت  حطـس  رد  هدیدپ  نیرتلیـصا  نیرتراگدنام و  نیرتمھم ، نیرتقیمع ، نامدوخ  نارود  رد  ام  اما  هن ؛ ای  هدوب  دینیبب  دـینک و  هاگن  خـیرات 

فطاوع و میداد ، نوخ  میداد ، دیھـش  تسا ؛ هدـش  راـک  تدـھاجم و  نآ  یارب  هتفرگن و  ماـجنا  مھ  تفم  هک  میاهداد ، ماـجنا  یگرزب  راـک  میتسھ . ناـھج  حطـس  رد  یناـسنا 

یور ام  هک  هدوبن  روطنیا  هناناج . عافد  میاهدرک ؛ عافد  نامدوخ  زا  و  تسھ -  مھ  زورما  اـت  هک  میاهدرک -  هدـھاشم  هشیمھ  تکرح  نیا  رـس  تشپ  ار  تلم  کـی  تاـساسحا 

. میورب هار  هتلافسآ  یهداج 

تلود  / ١٣٨٣/٠٨/٢٠ تایھ  یاضعا  روھمجسیئر و  رادید  رد  تانایب 

هتشاد هجوت  همھ  ار  نیا  میوگ ؛ یم  امش  هب  اصوصخم  نم  ار  نیا  رفک ؛ قسف و  نایرج  زا  ندش  ادج  ینعی  تسا ؛ نیقسافلا » نائنـش  و  ، » داھج یاھ  هبعـش  زا  رگید  یکی 

یلیخ هک  مھ  یضعب  اب  میا ؛ هدوب  امش  اب  لاس  تشھ  دودح  ام  دیتسھ و  انـشآ  نم  اب  اھامـش  دوشن . طولخم  نآ  اب  دشاب ؛ ادج  نایرج  نیا  زا  امـش  باسح  دیاب  دیـشاب .

هک ییاھنآ  اب  امـش  زرم  دشاب ؛ مولعم  دـیاب  قاسف  امـش و  زرم  دـشاب ؛ مولعم  دـیاب  رافک  امـش و  زرم  هن ، درک ؛ هطبار  عطق  دـیاب  رافک  اب  هک  مرادـن  داقتعا  چـیھ  هدـنب  رتشیب .

اما دنک ؛ لماعت  درادن ، لوبق  ار  یمالسا  یروھمج  هک  مھ  یـسک  نامھ  اب  ناسنا  ییاج  رد  تسا  مزال  مھ  تقو  کی  دشاب . مولعم  دیاب  دنرادن ، لوبق  ار  یمالـسا  یروھمج 

کاپ ار  اھزرم  اھنیا  نوچ  مدوب ؛ دـنم  هلگ  نامدوخ  هعومجم ی  ماظن و  نیمھ  رد  اـھ  یـضعب  زا  هشیمھ  نم  دـیوشن . طولخم  دییامـش ؛ امـش ، تسوا و  وا ، هک  تسا  مولعم 

فرط نآ  زا  فرط ، نآ  دـنور  یم  فرط  نیا  زا  زرم ، ندوبن  رطاخ  هب  یرایـسب  هک  تسا  نیا  شلاکـشا  دـینک ، یم  کاپ  ار  زرم  امـش  یتقو  متفگ  یم  یھاگ  اھنیا  هب  دـنا . هدرک 

دیراذگب درادن . یعمج  تدحو  یعمج و  تیوھ  دـشابن ، صخـشم  شزرم  رگا  روشک  کی  دوش . یم  شومارف  دودـح  ینعی  دـننک ؛ یم  دـمآ  تفر و  بترم  فرط ؛ نیا  دـنیآ  یم 

هب مھ  ادخ  دیریگب ، مشخ  ادخ  رطاخ  هب  امش  هل ؛» بضغ هللا  بضغ   نیقسافلا و  ئنش  نم  و  . » دنتـسھ اجک  اھنآ  دییاجک ، امـش  دشاب  مولعم  دشاب ؛ صخـشم  اھزرم 

«. همایقلا موی  هاضراو  « ؛ دریگ یم  مشخ  امش  رطاخ 

« ایند اب  لماعت   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 8هاگياپ  هحفص 3 
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نویزیولت  / ٠٣/٢٣/١٣٨۵ امنیس و  نانادرگراک  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

رب یهیکت  رثا  رب  هک  میتسھ  یروشک  کی  ام  هک  تسا  نیا  نوگانوگ -  یاھییامنگرزب  منادیمن  راعـش و  تاغیلبت و  زا  جراخ  تسھ -  ام  یهعماج  رد  زورما  هک  یتیعقاو  دینیبب !

میوـگیمن میاهدـش ؛ صخاـش  تـلم  کـی  اـیند  رد  دـش -  رکنم  ناوـتیمن  رگید  هـک  ار  اـھنیا  مـیاهداد ؛ ناـشن  تعاجــش  نادــیم -  رد  تعاجــش  راـھظا  ناـمدوخ و  یاـھرواب 

اھتلم نیب  رد  ایند ، رد  مینکیم ، هبساحم  یتقو  تسین ؛ هتشذگ  میژر  یهرود  ناریا  نیا  دینیبیم ، دیراد  امـش  زورما  هک  یناریا  نیا  میـصخاش . تلم  کی  اما  نیرتصخاش ،

روخرد یهعومجم  کی  تموکح ، یهعومجم  نیا  تلم و  نیا  ناریا ، نیا  ایند ، گرزب  یاھتردـق  نیب  یهنزاوم  رد  یللملانیب و  تالماعت  رد  ایند ، یـسایس  لفاحم  رد  اھتلود ، و 

. تسا نیا  ام  روشک  عضو  زورما  دوشیم . یقلت  درک ، مارتحا  ار  نآ  تفرگ و  یدج  ار  نآ  دیاب  ریزگان  هک  یاهعومجم  ای  مارتحا 

تلود  / ٠۴/٠۶/١٣٨۶ تایھ  یاضعا  روھمج و  سیئر  رادید  رد  تانایب 

لماعت رد  هک  تسا  مھم  یلیخ  نم  رظنهب  نیا  دشن ؛ لاعفنا  راچد  رابکتسا ، یاھیھاوخهدایز  ربارب  رد  تلود  نیا  هک  تسا  نیا  دراد ، رکذ  یاج  زاب  هک  مھ  رگید  تیصوصخ  کی 

یبیقریب مارآ  رـسدرد  یب  نادیم  کی  ایند  زورما  دنک . راکهچ  دیاب  هک  دنادب  دنادب و  ار  شدوخ  تردق  ورین و  دـنادب ، ار  شدوخ  تساوخ  دـنادب ، ار  شدوخ  یاج  ناسنا  ایند ، اب 

اب زورما  هدوب ؛ روجنیمھ  هشیمھ  هتبلا  تسین . روطنیا  ایند  هن ، میوریم ! میتفایم و  هار  مارآ  مارآ  نامعفانم  لابند  میراد ، یعفانم  مھ  ام  بخ ، دـیوگب : ناـسنا  هک  تسین 

؛ دنراد روز  مک  ای  دنرادن  روز  هک  یناسک  هب  تساھدنمروز  ضرعت  یاج  ینکشراک و  یاج  ضراعت ، یاج  ایند  هدش . دیدشت  نیا  تسھ ، رـشب  دارفا  نیب  هک  یکیدزن  تاطابترا 

یئالقع و قطنم  دنھدیم ، ماجنا  اکیرما  ناشسار  رد  ربکتسم و  یاھتلود  نالا  هک  ییاھراک  نیا  تسا . مکاح  ایند  یـسایس  یاضف  رد  لگنج  نوناق  کی  یعقاو ، یانعم  هب 

نینچ کـی  رد  تسا . روز  قطنم  قطنم ، مینکیم ! سپ  میناوتیم ، نوچ  دـیوگیم : تسا . شلاـبند  روز  قـطنم  تسین ؛ شلاـبند  دنـسپللملانیب  یـسایس و  ینـالقع و 

دھاوخ ررض  اعطق  درکن ، هدافتسا  هھجاوم  هلباقم و  رد  شدوخ  ناوت  زا  درکن و  یگداتسیا  شعضاوم  رس  رب  داد و  ناشن  یگداداو  شدوخ  زا  دش و  میلست  ناسنا  رگا  ییایند 

زا یکی  نم  رظنهب  دوشیم ، نادیم  نیا  رد  هک  یتزع  ساسحا  رابکتـسا و  یھاوخهدایز  لباقم  رد  یگداتـسیا  نیا  دنکیمن ! یـسک  هب  محر  یـسک  ییایند  نینچ  رد  دید .

. تسھ هللادمحب  هک  تسا  یتایصوصخ  اھنیا  تسا . تلود  نیا  تایصوصخ 

دزی  / ١٠/١٣/١٣٨۶ ناتسا  یاھهاگشناد  نایوجشناد  رادید  رد  تانایب 

یئاھزیچ نیا  تسا ؛ دایز  لئاسم  لیبق  نیا  زا  دنزب . هبرض  نمشد  ادابن  دنک ، هلمح  نمـشد  ادابن  هک  یدامتعایب ، یهیام  هب  دننکیم  لیدبت  ار  یلم  سفن  هب  دامتعا  یهیام 

عطق دبا  ات  ام  میتفگن  مھ  زگرھ  تساکیرمآ . اب  یهطبار  عطق  نامیساسا  یاھتـسایس  زا  یکی  ام  الثم  دنربب . شیپ  ار  دوخ  راک  ندرک ، داجیا  هسوسو  اب  دننکیم  یعـس  هک 

هک تسا  یاهنوگ  هب  تلود  نیا  طئارـش  هک  تسا  نیا  هلئـسم  میـشاب . هتـشاد  یتلود  رھ  اب  یروشک ، رھ  اب  هطبار  عطق  دبا  ات  هک  درادن  یلیلد  چیھ  هن ، دوب ؛ میھاوخ  هطبار 

رگا الاح  میوریمن ؛ هطبار  لابند  درادن ، تعفنم  ام  یارب  هک  یئاجنآ  دنکیم ؛ داجیا  یتعفنم  کی  فیرعت  لابند  هب  یروشک  رھ  اب  ار  هطبار  ناسنا  دراد . ررض  ام  یارب  وا  اب  یهطبار 

. میوریمن هطبار  لابند  یلوا  قیرط  هب  تشاد ، ررض 

١٣٨٨/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمتسیب  مسارم  رد  تانایب 

لباقم رد  ماظن  کی  تلود ، کی  دـشاب . رادروخرب  یار  لالقتـسا  زا  هک  تسا  نیا  اھتردـق  اھتلود و  رگید و  یاھروشک  اب  شلماعت  رد  نوگانوگ و  یاھتـسایس  رد  تلم  کی  تزع 

. دننک لیمحت  وا  رب  ار  ناشدوخ  یهدارا  یاهلئسم  چیھ  رد  دنناوتن  هک  دنک  روھظ  نانچنآ  اھتردق 

ع)  / ١۵/١٣٨٨/٠۴  ) نینموملاریما ترضح  تدالو  زورلاس  رد  مدرم  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

لماعت طباور و  یهدنیآ  رد  دننادب . ار  نیا  تشون ؛ میھاوخ  ناشباسح  رد  ار  اھنیا  درک ، میھاوخ  هبساحم  اھتلود  نیا  زا  ار  هنامصخ  یاھراتفر  نیا  ار ، هنامصخ  تاراھظا  نیا  ام 

، ناریا تلم  دنکب . لمحت  ار  روز  هک  تسین  یتلم  ناریا  تلم  دنمھفب . دننادب ، ار  نیا  کشالب ؛ تشاد ؛ دھاوخ  یفنم  ریثات  راتفر  نیا  اھرگهلخادم ، نیا  اب  یمالـسا  یروھمج 

رد دنـشاب ، هتـشاد  فـالتخا  مھ  اـب  مھ  اـت  دـص  رگا  یمالـسا  یروھمج  نیلوئـسم  تسا . هدـش  تیبثت  رادهشیر و  ماـظن  یمالـسا ، یروھمج  ماـظن  تسا . یردـتقم  تلم 

قاقـشنا تلم  نیب  دنناوتیم  هک  دننکن  لایخ  دـننادب ؛ نانمـشد  ار  نیا  دـناتسد . کی  مالک و  کی  مھ  اب  همھ  روشک ، نیا  لالقتـسا  ظفح  رد  نمـشد ، لباقم  رد  یگداتـسیا 

. دنزادنیب

رطف  / ٢٩/١٣٨٨/٠۶ دیعس  دیع  زامن  یاھهبطخ 

هلمح یروشک  چـیھ  هب  هتـشذگ ، لاس  یـس  رد  ناریا  یمالـسا  یروھمج  هکیلاح  رد  دوش ، یم  حرطم  یـسارھ  ناریا  تسایـس  بوچراچ  رد  هک  تسا  یتمھت  اـعدا ، نیا 

یمالـسا یروھمج  هب  یـضرعت  هک  ییاھروشک  اب  لماعت  رد  هناتـسود و  هناردارب و  دوخ ، ناگیاسمھ  یمالـسا و  یاھروشک  اـب  لـماعت  رد  زین  ناریا  تسایـس  تسا و  هدرکن 

. تسا یقطنم  لوقعم و  حیحص ، لماعت  دنرادن ،

یقرش  / ١٣٩١/١١/٢٨ ناجیابرذآ  مدرم  رادید  رد  تانایب 

روز هک  دـنھدب  ناـشن  اـھیئاکیرمآ  میراد . لوـبق  اـم  ار  یقطنم  راـک  یقطنم و  فرح  دـنایقطنم . اـم  تـلم  دـنایقطنم ، اـم  نیلوئـسم  میتـسھ . یقطنم  اـھنآ ، سکعب  اـم 

ناریا تلم  قوقح  هب  هک  دنھدب  ناشن  دننکیمن ، لمع  دـننزیمن و  فرح  یقطنم  ریغ  ناشلمع  فرح و  رد  هک  دـنھدب  ناشن  دـننکیمن ، ترارـش  هک  دـنھدب  ناشن  دـنیوگیمن ،

زا دندرک ، تلاخد  یهنتف ٨٨  رد  هک  نانچنآ  دـننکیمن ؛ تلاخد  ناریا  تلم  لئاسم  رد  هک  دـنھدب  ناشن  دـننکیمن ، یزورفاشتآ  هقطنم  رد  هک  دـنھدب  ناـشن  دـنراذگیم ، مارتحا 

دنتفگ دـنک ، لیطعت  تاریمعت  یارب  تساوخیم  اـھزور  نآ  یعاـمتجا  یهکبـش  کـی  دـنداد -  رارق  نارگهنتف  تمدـخ  رد  ار  یعاـمتجا  یاھهکبـش  دـندرک ، یناـبیتشپ  نارگهنتف 

مدرم مدرم ، تـسا ؛ هاوـخریخ  ماـظن  کـی  یمالــسا  یروـھمج  دـید  دـنھاوخ  دـننکن ، ار  اـھراک  نـیا  دـنراذگب - ! رثا  هـنتف  شتآ  هـنتف و  یور  دـنناوتب  هـکنیا  یارب  نـکن ؛ لـیطعت 

اھیئاکیرمآ دنشاب . هتشاد  لماعت  یمالسا  یروھمج  اب  دنناوتیم  هار  نیا  زا  ریغال ؛ میتفگ و  هک  تسا  یزیچ  نیا  طقف  یمالسا  یروھمج  اب  لماعت  هار  دنتـسھ . یایقطنم 

دھاوخ خساپ  ناریا  تلم  هک  دید  دـنھاوخ  تقو  نآ  دـنداد ، ناشن  ار  نیا  هچنانچ  رگا  دنتـسین . یئوگروز  ددـصرد  هک  دـنھدب  ناشن  دـننک ؛ تابثا  ار  ناشدوخ  تین  نسح  دـیاب 

. دش دھاوخ  هداد  ناریا  فرط  زا  بسانم  باوج  تقو  نآ  دشاب ، ناریا  تلم  قوقح  نتخانش  دشابن ، یئوگروز  دشابن ، تلاخد  دشابن ، ترارش  داد .

ماظن  / ٣٠/١٣٩٢/٠۴ نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

، ایند اب  لماعت  رد  میتسھ . ایند  اب  لماعت  هب  دـقتعم  ام  دوشیم . هتفگ  مھ  داـیز  اـھزور  نیا  هک  تسا ؛ اـیند  اـب  لـماعت  یهلئـسم  دراد ، دوجو  هنیمز  نیا  رد  هک  یاهتکن  نیمود 

ور هب  ار  یاهقباـس  یتـقو  کـی  ناـسنا  تسا  نکمم  مینکن . شومارف  ار  ناـمدوخ  موصخ  یهدـنورپ  دروخ . میھاوخ  اـپ  تشپ  میـسانشن ، رگا  تخانـش ؛ ار  لـباقم  فرط  دـیاب 

نیا دیروایب ؛ ور  هب  دینادیمن  تحلصم  دیراد ، وا  زا  مھ  یاهقباس  کی  دیھد ، ماجنا  ار  یراک  کی  دیھاوخیم  دیاهجاوم ، یصخش  کی  اب  یتقو  کی  امش  درادن . یلاکـشا  درواین ؛

. دروخ دیھاوخ  هبرض  دروخ ، دیھاوخ  اپ  تشپ  تفر ، ناتدای  رگا  دورن ؛ ناتدای  هقباس  نیا  اما  درادن ، یلاکشا 

نم دندروآ . دوجوهب  ام  یارب  هک  تسین  یتصرف  کی  نیا  مینک ؛ هرکاذم  میھاوخیم  دنیوگیم  هک  تسا  اھلاس  بخ ، مینک . هرکاذم  ناریا  اب  میھاوخیم  ام  دـنیوگیم  اھیئاکیرمآ 

نکیل رگید -  یایاضق  زا  یـضعب  و  میتشاد ، قارع  یهیـضق  رد  هک  یـصاخ  یهلئـسم  لثم  منکیمن -  عنم  ار  هرکاذم  صاخ ، لئاسم  رد  متـسین . نیبشوخ  هک  متفگ  لاس  لوا 

راھچ نیا  دنتـسین . قداص  ناشدروخرب  رد  مھ  دنایقطنم ، ریغ  مھ  دـندامتعا ، لباقریغ  مھ  اھیئاکیرمآ ، دـھدیم . ناشن  ار  نیا  نم  یهبرجت  نوچ  متـسین ؛ نیبشوخ  نم 

« ایند اب  لماعت   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 8هاگياپ  هحفص 4 
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میتـفگ هک  میتـفگ -  اـم  هک  یبـلطم  نیمھ  هک  داد  ناـشن  اـکیرمآ  نادرمتلود  نالوئـسم و  یاھیریگعـضوم  درک ؛ دـییات  ار  نیمھ  تشذـگ ، اـم  تبحـص  نآ  زا  هک  مـھ  یھاـم 

لوا زا  ام  درادن ، یداریا  چـیھ  ایند  اب  لماعت  رگید . روج  کی  مھ  نارگید  رگید ، روج  کی  مھ  اھـسیلگنا  دـندرک . دـییات  ار  نیا  المع  اھنآ  دوخ  تسا ؛ تسرد  میتسین -  نیبشوخ 

نکمم تشاد . رظن  دم  رد  دـیاب  ار  نالک  یـساسا و  یاھفدـھ  تسناد ؛ دـیاب  ار  وا  یاھدرگـش  تخانـش ؛ دـیاب  ار  لباقم  فرط  لماعت ، رد  اھتنم  میدوب ؛ ایند  اب  لماعت  لھا  مھ 

دینک یراک  امش  هک  تسا  نیا  رنھ  دیدرگرب ؛ دینک ، لوبق  امش  هک  تسین  تروص  نیا  هب  وا  اب  شزاس  دیورب . ولج  دیابن  اجنیا  زا  دیوگب  دریگب ، ار  امش  هار  رس  ینمـشد  تسا 

یلیخ دیئوگب  مھ  امـش  دیدرگرب ، هار  نیا  زا  دیاب  امـش  دیوگب  وا  هک  دوب  انعم  نیا  هب  مھافت  قفاوت و  هچنانچ  رگا  الاو  دوشن ؛ امـش  راک  عنام  مھ  وا  دیھد ، همادا  ار  ناتھار  هک 

. دشاب هتشاد  دوجو  نادرمتلود  نیلوئسم و  یوس  زا  دیاب  تاھج  نیا  هب  هجوت  تسا . تراسخ  هک  نیا  بوخ ،

نایوجشناد  / ١٣٩٢/٠٨/١٢ نازومآشناد و  رادید  رد  تانایب 

تیعقوـم ییاـیفارغج و  تاـناکما  مھ  یعیبـط ، تاـناکما  مھ  یناـسنا ، تاـناکما  مھ  زا ، تسا  تراـبع  هـک  تـلم  نـیا  یاـھتیفرظ  زا  مـیراد ؛ یداـیز  یاـھتیفرظ  روـشک  رد  اـم 

ناممشچ هک  تسین  نیا  شیانعم  دوشب ، حالصا  اھراک  یتسیاب  نورد  زا  مییوگیم  یتقو  مینکیم . تیامح  مھ  یـساملپید  کرحت  زا  ام  هتبلا  درک . هدافتـسا  دیاب  یاهقطنم 

ار اھراک  نیا  هک  ینیلوئـسم  تسا -  یمزال  رایـسب  راـک  یـساملپید  روضح  یـساملپید ، کرحت  ارچ ، مینکن ؛ راـک  اـیند  اـب  میـشاب ، هتـشادن  یـساملپید  کرحت  میدـنبب ، ار 

؛ ازنورد یورین  هب  دشاب  یکتم  هک  تسا  قفوم  یروشک  نآ  مھ  یـساملپید  یهصرع  رد  دشاب . یلخاد  لئاسم  یور  رب  تسیاب  هیکت  نکل  دـنیاھراک -  زا  یـشخب  دـننکیم ،

رادتقا کی  هب  دـشاب  یکتم  هک  دـنکب  ادـیپ  تسد  شدوخ  رظن  دروم  جـیاتن  دوصقم و  هب  دـنکب و  زبس  ار  شدوخ  فرح  یـساملپید  یهرکاذـم  زیم  تشپ  رد  دـناوتیم  یتلود  نآ 

. یتلود نینچ  کی  زا  دنربیم  باسح  ینورد ؛ یاھییاناوت  ینورد ،

یربھر  / ١٣٩٢/١٢/١۵ ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

دق دیامرفیم : هفیرـش  یهیآ  یدـنبزرم . تسا ؛ نمـشد  یهھبج  اب  حیرـص  حیحـص و  یدـنبزرم  یهفیظو  زورما ، صوصخب  دـشاب  نامرظن  دروم  دـیاب  هشیمھ  هک  یاهفیظو  کی 

یتح ادـبا ]  ] آضغبلاو هوادـعلا  مکنیب  اننیب و  ادـب  مکب و  انرفک  نود هللا  نم  نودـبعت  اـمم  مکنم و  اوآرب  اـنا  مھموقل  اولاـق  ذا  هعم  نیذـلا  میھاربا و  یف  هنـسح  هوسا  مکل  تناـک 

یروجنیا دـیاب  ینعی  میھاربا -  یف  هنـسح  هوسا  مکل  تناک  دـق  امـش -  یارب  تسا  یاهنـسح  یهوسا  نیا  هک  دـنکیم  حیرـصت  هتفگن ، خـیرات  طقف  نآرق  هدـحو . اـب  اونموت 

، هن مینمشد ؛ ایند  یهمھ  اب  ام  دییوگیم  امش  هک  دننکن  هطلاغم  دینکب ، هجوت  مینکب ؛ عطق  ار  نامهطبار  ام  هک  تسین  نیا  یانعم  هب  یدنبزرم  دینکب . دیاب  یدنبزرم  دیـشاب ،

نیا زرم  نیا  یانعم  دـینکیم ؛ نیعم  زرم  ناتفارطا  یاھروشک  ناتدوخ و  روشک  نیب  امـش  ییایفارغج  زرم  رد  ییاـیفارغج ؛ زرم  لـثم  دوشن .]  ] طولخم اـھزرم  دـینک ، یدـنبزرم 

روجهچ دوریم ، یـسک  هچ  میوریم ، یک  دشاب  مولعم  دوب . دھاوخ  طبـضنم  یدمآوتفر  رھ  هک  تسا  نیا  زرم  نیا  یانعم  اجنیا ؛ دنیآیمن  اھنآ  اجنآ ، دیوریمن  امـش  هک  تسین 

نیمھ رد  تسا . روجنیمھ  مھ  یتدیقع  یاھزرم  رد  تسا ؛ روجنیا  ییایفارغج  یاھزرم  رد  یدنبزرم  دیآیم ؛ ارچ  دیآیم ، روجهچ  دیآیم ، یک  دیآیم ، یسک  هچ  دوریم ؛

، یدنبزرم نیا  ینعی  کل ؛ نرفغتسال  هیبال  میھاربا  لوق  الا  دیامرفیم : دعب  دیامرفیم ، نایب  ار  میھاربا  لمع  ار و  هنـسح  یهوسا  نیا  لاعتم  یادخ  هکنآ  زا  دعب  هفیرـش ، یهیآ 

صخـشم هک  تسا  نیا  یدـنبزرم  یانعم  نیارباـنب  تسھ . همھ  اـھنیا  منکیم ؛ رافغتـسا  وت  یارب  منکیم ، محرت  وت  هب  نم  هک  دـیوگب  شردـپ  هب  میھاربا  هک  تسین  نیا  عناـم 

و ال نودبعتام ، دبعا  ال  دنکیم : نایب  ار  یدنبزرم  نیمھ  نورفاکلا " اھیا  ای  لق   " یهکرابم یهروس  منکیم  نامگ  نم  دیتسھ . یـسک  هچ  امـش  میتسھ ، یـسک  هچ  ام  دشاب 

دننکیمن تمدخ  اھنیا  دنربب ، نیب  زا  ای  دننک  وحم  ای  دننک  گنرمک  ار  زرم  نیا  دننکیم  یعس  هک  یناسک  دوشن . طولخم  زرم  دشاب ، صخـشم  زرم  ینعی  دبعاام ؛ نودباع  متنا 

دننکیم یعـس  هک  یناسک  نیا  روشک ؛ یارب  تسا  یزرم  لالقتـسا ، یـسایس . یاـھزرم  هچ  یتدـیقع ، ینید و  یاـھزرم  هچ  روشک ؛ هب  دـننکیمن  تمدـخ  اـھنیا  مدرم ، هب 

، دننزیم فرح  دنـسیونیم ، هلاقم  دننک ، گنرمک  دـنربب و  نیب  زا  یناھج -  یهعماج  اب  ندـش  قبطنم  ندـش و  لح  ندـش و  یناھج  ناونعهب  ار -  تلم  کی  لالقتـسا  تیمھا 

، دیراد طابترا  یسک  هچ  اب  دشاب  مولعم  اھتنم  دیشاب ، هتشاد  طابترا  بخ ، یلیخ  ایند ، اب  میشاب  هتـشاد  طابترا  دییوگیم  امـش  روشک . نیا  هب  دننکیمن  یتمدخ  چیھ  اھنیا 

زا یکی  اـم  رظن  هب  مھ  نیا  تـسا . روـجنیمھ  مـھ  یلخاد  یاھیدـنبهھبج  رد  نـیا . ینعی  یدـنبزرم  دـشاب ؛ صخـشم  اـھنیا  دـیراد ، یطاـبترا  روـج  هـچ  دـیراد ، طاـبترا  ارچ 

[. مینک صخشم   ] ار اھیدنبزرم  هک  تسا  ام  فیاظو  وزج  مینک ؛ هجوت  نآ  هب  یتسیاب  هک  تسا  ییاھزیچ 

یتمواقم  / ١٣٩٢/١٢/٢٠ داصتقا  یاھتسایس  نییبت  هسلج  رد  تانایب 

برغ داصتقا  زا  تسا  یـشان  هک  البق  مدرک  هراشا  هتبلا  هک  تسا ؛ یناھج  یداصتقا  یاھنارحب  یتمواقم ،] داصتقا  یاھتـسایس  یهیھت  لماوع  اھهزیگنا و  زا   ] مراھچ یهتکن 

مھ ام  روجنیمھ . مھ  رگید  یاھاج  رد  تشاد ؛ دوجو  نآ  یهنیمز  هچرگا  دز ، نماد  ار  تالکـشم  هک ] دوب   ] اکیرمآ تالکـشم  زیررـس  تقیقح  رد  مھ  اپورا  رد  اکیرمآ ؛ داصتقا  و 

نیاربانب تسا ، بولطم  هن  تسا ، نکمم  هن  مینک ، عطق  ایند  اب  ار  تاطابترا  یداصتقا ، ظاحل  زا  هک  میھاوخیمن  میناوتیمن و  اـم  میـشکب ؛ راـصح  ناـمدوخ  رود  میھاوخیمن  هک 

. مینک یزاسمواقم  دیاب  سپ  میریگیم ، رارق  اھنیا  ریثات  تحت 

یوضر  / ١٣٩٣/٠١/٠١ رھطم  مرح  رد  تانایب 

هب تسا  یکتم  تخرد ، نیا  لاھن و  نیا  دـشر  دـشوجیم ؛ اـم  مدرم  دوخ  اـم و  روشک  دوخ  یاـھتیفرظ  لد  زا  ینعی  هچ ؟ ینعی  تسا  ازنورد  تسا . ازنورد  یتمواـقم  داـصتقا 

روصحم ار  نامدوخ  داصتقا  ام  هک  تسین  اـنعم  نیا  هب  یتمواـقم ، داـصتقا  نیا  ینعی  تسین ؛ ارگنورد  لاـحنیعرد  اـما  تسا . اـنعم  نیا  هب  ازنورد  ناـمدوخ ؛ روشک  تاـناکما 

. دوشیم هجاوم  تردـق  اب  رگید  یاھروشک  یاھداصتقا  اب  دراد ، لماعت  یناھج  یاھداصتقا  اب  تسا ؛ ارگنورب  اما  تسا ، ازنورد  هن ، روشک ؛ دوخ  رد  مینکیم  دودـحم  مینکیم و 

هک دنراک  لوغـشم  ضرغم ، یاھزغم  اھنابز و  اھملق و  نالا  اھهنیمز  نیمھ  رد  هک  تسا  نیا  رطاخ  یارب  منکیم ، ضرع  هک  ار  اھنیا  تسین . ارگنورد  اما  تسا ، ازنورد  نیاربانب 

هار هک  هار ـ  نیا  زا  ار  نالوئـسم  ار و  تلم  هکنیا  یارب  ار  اھلیلحت  ماسقا  عاونا و  دننک .» روصحم  لخاد  رد  دننک و  دودـحم  ار  روشک  داصتقا  دـنھاوخیم  اھنیا  هلب ، [ » دـننک اقلا  ]

. دشاب نشور  نامیمومع  راکفا  یارب  ات  منکیم  ضرع  نم  دننکیم . دنراد  دننکب  ادج  تسا ـ  تداعس 

ىربھر  / ١٢/٢٠/١٣٩۴ ناگربخ  سلجم  ىاضعا  سیئر و  رادید  رد  تانایب 

هیکت یناھج  تاغیلبت  رد  میاهدید . همدص  برغ  زا  ام  نایاقآ ! دـننک . شومارف  ار  برغ  یاھتنایخ  هک  تسا  نیا  دریگیم  رارق  فدـھ  مدرم  یاھرواب  رد  ذوفن  هک  ییاھزیچ  زا  یکی 

هک مینکن  شومارف  دیاب  دنفلاخم . اکیرمآ  اب  ارچ  دنفلاخم ، برغ  اب  دنروآیم - صوصخلاب  ار  هدـنب  مسا  مھ  یھاگ   - اھیـضعب یمالـسا ، یروھمج  رد  ارچ  هکنیا  یور  دـننکیم 

نیمھ اب  مدوب ، روھمجسیئر  لاس  تشھ  نم  دـننادیم . همھ  ار  نیا  درک - مھاوخ  ضرع  مھ  ار  نیا  ـالاح   - متـسین برغ  اـب  یهطبار  عطق  رادفرط  نم  هدرک . هچ  اـم  اـب  برغ 

روھمجسیئر یاقآ  یاھنامھیم  یاھهمانرب  یهلمجزا  مھ  نالا  تسا ؛ روجنیمھ  مھ  نالا  ماهدرک . تبحـص  ماهتـساخرب و  ماهتـسشن ، روھمج  یاسور  نیمھ  اب  اھروشک و 

نیا هلئـسم  اما ]  ] میتسین برغ  اب  طابترا  فلاخم  ام  مینکیم . مھاـفت  مینزیم و  فرح  مینکیمن ؛ یراـکشحف  شحف و  رگیدـمھ  اـب  هک  مھ  اـھفرح  رد  تسا . هدـنب  اـب  تاـقالم 

. تسا یسک  هچ  ام  فرط  مینادب  مینکیم و  لماعت  میراد  یسک  هچ  اب  مینادب  هک  تسا 

ىربھر  / ١٢/٢٠/١٣٩۴ ناگربخ  سلجم  ىاضعا  سیئر و  رادید  رد  تانایب 

- یتسینویھص میژر  اکیرمآ و  یاھنم  هتبلا   - ایند یهمھ  اب  هلب ، بخ  میشاب ؛ هتشاد  هطبار  ایند  یهمھ  اب  دیاب  ام  هک  دنیوگیم  تاقوا  یھاگ  ام  ناردارب  زا  یـضعب  منیبیم  نم 

رگم نارھت ، رھـش  نیمھ  رد  نیا و  زا  لبق  لاس  راـھچ  دودـح  نیمھ  رد  تسین ؛ برغ  طـقف  اـپورا و  طـقف  اـیند  یهمھ  ـالوا  میرادـن . یلکـشم  اـم  میـشاب ؛ هتـشاد  هطبار  دـیاب 

رد اجنیا و  دندمآ  اج  همھ  زا  دندرک ؛ تکرش  روشک  سیئر  تلود و  سیئر  رتشیب  ای  لھچ  دودح  دندرک ؟ تکرـش  نآ  رد  روشک  ای ١۴٠  زا ١٣٠  شیب  هک  دشن  لیکشت  یسالجا 

میسقت هدش و  شخپ  ایند  رد  زورما  مھ  اھتردق  تسا . یعیسو  یاج  ایند  تسین ؛ اپورا  طقف  هک  ایند  اھنیا ؛ اب  میرادن  یلکـشم  ام  ( ٩ . ) دندرک تکرش  اھدھعتم  ریغ  سالجا 

« ایند اب  لماعت   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 8هاگياپ  هحفص 5 
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ام اب  اھییاپورا  میرادن ، یلکشم  ام  مھ  اپورا  اب  میرادن . یفرح  ام  میراد ؛ طابترا  اھنیا  اب  ام  تسا . یمیظع  تردق  کی  زکرم  زورما  ایسآ - یهقطنم  ینعی   - ایند قرش  هدش ؛

اھییاپورا دھدب . تاجن  شیاھتسایس  رد  اکیرمآ  تیعبت  زا  ار  شدوخ  دیاب  اپورا  هک  متفگ  دوب  هدمآ  اجنیا  اریخا  هک  ییاپورا  یاسور  نیا  زا  یکی  هب  هدنب  دناهدرک . داجیا  لکشم 

، فلتخم یایاضق  رد  مینک ؟ راک  هچ  ام  بخ ، دندرک . تیعبت  مھ  اھنیا  درک ، تاغیلبت  ام  هیلع  وا  دندرک ؛ تیعبت  مھ  اھنیا  درک ، میرحت  ار  ام  وا  دـندرک ؛ اکیرمآ  تسایـس  زا  تیعبت 

ار شمسا  دنناشکب ؛ دنتساوخیم  هاگداد  هب  دندرک و  مھتم  ار  ام  تقو  روھمجسیئر  سونوکیم ، یهناخهوھق  نآ  یهیضق  رس  دندرک . ینمـشد  هب  یادتبا  هک  دندوب  اھییاپورا 

اھنیا اھنیا ؛ اـب  میدرکن  یراـک  اـم  دیـشاب ؟ نیا  زا  رتھب  اـم  اـب  اـقآ  مییوگب  میورب  مینک ؟ ساـمتلا  میورب  اـھنیا ؟ اـب  اـم  مینک  راـکهچ  بخ  دـندرک ! حرطم  هاـگداد  رد  مھتم  ناونعهب 

روشک ینعی  میوگیم ، هک  ام » . » دیعلب دنھاوخ  دروخ ، دنھاوخ  ار  ام  میتسیان ، رادتقا  اب  تعاجش و  اب  نامنانمشد  ینمشد  لباقم  رد  ام  رگا  دننکیم . ینمشد  هک  دنتـسھ 

هزاجا دـیابن  میخیرات ؛ لوئـسم  میتلم ، لوئـسم  میروشک ، لوئـسم  ام  دـیعلب .] دـنھاوخ   ] ار روشک  میرادـن ؛ یتیمھا  هک  هدـنب  لاثما  هدـنب و  صخـش  ـالاو  ار ؛ تلم  ینعی  ار ،

. هدوب یروجنیا  ام  اب  ناشراتفر  اھنیا  نیاربانب  بخ ، میھدب .

روشک  / ٠١/٢۴/١٣٩۵ نالوئسم  زا  یعمج  هنادیع  رادید  رد  تانایب 

یاـھفرح رد  یموـمع ، یاـھفرح  رد  مینکیم  رارکت  مییوـگیم ، ررکم  یھ  اـھفرح  نیا  زا  مـنادیمن  رابکتـسا و  یجراـخ و  تسایـس  یجراـخ و  لـیاسم  هـب  عـجار  اـم  هـکنیا 

دندرک راک  هدـنب  اـب  هک  ییاـھنآ  هن ، میفلاـخم ، ییاـقیرفآ - ییایـسآ ، روشک  ییاـپورا ، روشک  ـالاح   - روشک نـالف  اـب  طاـبترا  اـب  اـم  هکنیا  هن  تسا . نیا  رطاـخب  نیا  یـصوصخ ،

شیازفا هب  منکیم  قیوشت  امیاد  ار  یتلود  نیلوئـسم  مھ  نالا  متـسھ . مھ  نـالا  مدوب ، تاـطابترا  روجنیا  قوشم  لوا  زا  هکلب  مرادـن  هک  تفلاـخم  چـیھ  هدـنب  دـننادیم .

، میراد یناوت  هچ  وا  یهزیگنا  لباقم  رد  ام  دراد ؟ یاهزیگنا  هچ  میریگب  طابترا  وا  اب  میھاوخیم  هک  یـسک  نآ  یـسک ؟ هچ  اب  طابترا  یـسک ؟ هچ  اب  تاطابترا  اھتنم  تاطابترا .

ریغ شدوخ  تیوھ  تیھام و  رد  رابکتسا  اب  یهلباقم  ثحب  تسا . نیا  عقاو  رد  یتمواقم  داصتقا  تسا ، نیا  فرح  دوشیمن . هک  هبساحم  نودب  دوشب ، هبـساحم  دیاب  اھنیا 

الاح اما  تساھزیچ . نیمھ  وزج  مھ  مدرک  هیکت  نآ  یور  اھلاس  هشیمھ  نم  هک  مھ  یگنھرف  لالقتـسا  تسین . رگید  یچیھ  الاح ، داصتقا  شخب  رد  یتمواـقم ، داـصتقا  زا 

، دـننکیم تکرح  تھج  نیا  فالخ  رد  هک  یناسک  اـب  یاوعد  یزیتسرابکتـسا و  ثحب  نیا  تسا . لوا  یهلاـسم  اـم  یارب  داـصتقا  یهلاـسم  اـھلاس  نیا  تسا . داـصتقا  ثحب 

نیا نودـب  دوشیمن ، نیا  نودـب  دـنک ، ادـیپ  ققحت  یتمواـقم  داـصتقا  امـش  دـیھاوخب  تسا . یتمواـقم  داـصتقا  یهکـس  یور  نآ  عقاورد  نیا  نارگید ، اـکیرمآ و  هب  ندز  بیھن 

تسھ و هچ  تسھ و  هک  نمـشد  مینادیم  میریگیمن و  مک  تسد  ار  نمـشد  ام  هجو  چـیھ  هب  دراد ، یدایز  یاھییاناوت  تسا ، دایز  شتردـق  یاـھرازبا  فرط ، دوشیمن .

لیلد تسا . ییاناوت  اما  دـشاب  یرگید  عون  زا  تسا  نکمم  میراد . یدایز  یاھییاناوت  مھ  ام  مینک ، تلفغ  میناوتیمن  مھ  ناـمدوخ  ییاـناوت  زا  اـما  دراد ، ییاـناوت  ردـق  هچ 

ام سپ  دـنکیم ، دـشر  دراد  زورهبزور  بالقنا  نیا  تسا  لاس  تفھ  یـس و  نـالا  لوا . زور  زا  دـندوب  هنـشت  بـالقنا  نیا  نوخ  هب  راوگرزب و  ماـما  نوخ  هب  اـھنیا  هکنیا  ییاـناوت 

نآ دوخ  عوقو  ئـش ، عوقو  لامتحا  رب  ئـش ، ناکما  رب  لـیلد  نیرتھب  نیا  تسا . ییاـناوت  نیا  سپ  دـشیمن . دـشر  هک  دوبن  ییاـناوت  رگا  مینک . دـشر  میتسناوت  هک  مییاـناوت 

ار نیا  تسا . نیا  مفرح  هدنب  مینکیم . یگداتـسیا  مینکیم ، راک  میوریم ، شیپ  مینکیم ، تکرح  میراد  تسا  لاس  تفھ  یـس و  نالا  ام  رگید  . هدش  عقاو  تسا . ئش 

انشآ دیراد ، تاطابترا  دینک ، لابند  اھداھن  فلتخم  یاھشخب  رد  مھ  دینک ، لابند  تلود  رد  مھ  دینک  لابند  سلجم  رد  مھ  دینک ، لابند  ار  هکـس  یور  ود  رھ  نیا  دینک . لابند 

ضرع نیا  دینک . لابند  یگنھرف  یاھطیحم  رد  دینک ، لابند  صوصخ  هب  اھهاگشناد  رد  مھ  دیدوب ، مھ  اب  دیدوب ، تیلوئسم  رد  اھلاس  ار ، نیلوئـسم  دیـسانشیم  دیتسھ ،

نیا رد  اھفرح  نیا  یهمھ  عقاورد  دـنک ، کرابم  ادـخ  هک  امـش  هب  میدرک  ضرع  هک  نیا  دوب . دـھاوخ  یعقاو  یانعم  هب  کراـبم  دـیع ، هللااـشنا  تقو  نآ  دوشب  نیا  رگا  تساـم .

. مرکشتم ناتهمھ  زا  تسھ ، کرابم » »

تاباختنا  / ٠٢/٣٠/١٣٩۶ رد  مدرم  یسامح  هدرتسگ و  روضح  تبسانم  هب  مایپ 

ترضح هاگشیپ  هب  میامنیم و  تلئـسم  ناریا  تلم  یارب  هتـسیاش  شاداپ  تمحر و  فطل و  و  میاسیم ، کاخ  رب  ساپـس  یهھبج  گرزب ، یادخ  ربارب  رد  عوشخ  اب  بناجنیا 

: موشیم رکذتم  ار  دنچ  یتاکن  منکیم و  صالخا  مالس و  ضرع  هادفانحاورا  مظعالا  هللاهیقب 

...

. تسا یمالسا  یبالقنا و  تیریدم  یاھتیولوا  یهلمج  زا  زین  یللملانیب  رادتقا  هب  مامتھا  یناھج و  تاطابترا  رد  تمکح  تیاعر  یلم و  تزع 

میرک  / ٠٣/٠۶/١٣٩۶ نآرق  اب  سنا  لفحم  رد  تانایب 

رد هک  مراد  رارصا  هدنب  دیشاب ؛ مدقتباث  دیشاب ، حیرص  دیشاب ، یوق  نامیا  هار  رد  دیرترب . امـش  دش ، لصاح ]  ] رگا نامیا  نینموم ؛ متنک  نا  نولعالا  متنا  اونزحتالو و  اونھتالو 

یف هنـسح  هوسا  مکل  تناک  دق  دندناوخ ؛ اریخا  ناوخشوخ ، عمج  نیا  هک  یتایآ  نیمھ  دنـشاب . حیرـص  روشک  نیلوئـسم  ناریا و  تلم  داحآ  یمالـسا ، ینابم  رکذ  یهنیمز 

؛ رگید تسا  نیا  هدحو ؛ اب  اونموت  یتح  ادبا  آضغبلا  هوادعلا و  مکنیب  اننیب و  ادـب  مکب و  انرفک  نود هللا  نم  نودـبعت  امم  مکنم و  اوٰرب  انا  مھموقل  اولاق  ذا  هعم  نیذـلا  میھٰربا و 

یناھج تاطابترا  دیاب  تلود  کی  تموکح و  کی  بخ  هک  دنراد  ار  نیا  یهغدغد  دنتسھ و  نیا  رکف  رد  اھیضعب  الاح  درادن ؛ یتافانم  چیھ  مکب .» انرفک  [ » دیوگیم  ] تحارـص اب 

مھ قیفوت  تفر ، مھ  شیپ  تفگ و  ار  دوخ  لوصا  دوخ و  ینابم  تحارص ، اب  ناوتیم  درادن ؛ یتافانم  اما  ار ؛ شیارگ  نیا  منکیم  دییات  مدقتعم و  الماک  مھ  هدنب  دشاب ؛ هتـشاد 

دنھاوخ دننک ، لکوت  ادخ  هب  دـنراذگب ، نادـیم  رد  مدـق  دـنوشب ، دراو  درک . ار  اھراک  نیا  دوشیم  یللملانیب ؛ تاطابترا  هلمج  زا  یگدـنز ، نوگانوگ  لئاسم  یهمھ  رد  درک  ادـیپ 

. دوشیم هک  دید 

ناریا  / ١٢/٠۵/١٣٩۶ یمالسا  یروھمج  تسایر  هرود  نیمھدزاود  مکح  ذیفنت  مسارم  رد  تانایب 

تلم دناهتـساوخ  نانمـشد  هراومھ  هکنیا  مغریلع  دـننک . یراکمھ  ایند  اب  هللادـمحب  دناهتـسناوت  هھد  نیا  لوط  رد  روشک  نالوئـسم  هک  تسا  نیا  مینکیم  ضرع  اـم  هچنآ 

اھدـنفرت ربارب  رد  تـسا ؛ هدرک  یدـج  یهلباـقم  رابکتــسا  هطلــس و  ماـظن  اـب  لاـحنیعرد  و  هدرک ، یراـکمھ  اـیند  اـب  هدـشن ، یوزنم  ناریا  تـلم  اـما ] ، ] دـننک یوزنم  ار  ناریا 

نمشد و روضح  دورب ، نوریب  یسک  نھذ  زا  مراذگن  منک و  رارکت  مراد  رارصا  هدنب  هک  یتاکن  زا  یکی  تسا . لوغـشم  نانچمھ  هتبلا  نمـشد  و  دننک . یگداتـسیا  دناهتـسناوت 

نمشد هک   - امش لباقم  رگنس  رد  درب ، ناتباوخ  رگنـس  رد  امـش  رگا  قرا ؛ برحلا  اخا  هنع ، منی  مل  مان  نم  دومرف : مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما تسا . نمـشد  یاھدنفرت 

نیا لوا  نابطاخم  نالوئسم  روما . یهمھ  رد  دینک ؛ شومارف  دیابن  ار  تبقارم  دربب ، ناتباوخ  دیابن  دنک ؛ تیلاعف  امـش  هیلع  دشاب ، رادیب  یمـشچ  تسا  نکمم  تسا - امش 

. دناهدش هدیدبآ  روشک  نالوئسم  ناریا و  تلم  راگدرورپ ، قیفوت  هب  یھلا ، لضف  هب  اھتنم  دھدیم ؛ ماجنا  ینوگانوگ  یاھراک  تسا ، ینمشد  لوغشم  نمشد  دننخس .

ناریا  / ١٢/٠۵/١٣٩۶ یمالسا  یروھمج  تسایر  هرود  نیمھدزاود  مکح  ذیفنت  مسارم  رد  تانایب 

امـش رایتخا  رد  زورما  هک  یونعم  یدام و  یاھهیامرـس  هوبنا  اب  یمدرم ، تیامح  اـب  یداـھج ، راـک  اـب  تسا - یمھم  رایـسب  یهتکن  نیا   - یبـالقنا تیوھ  رب  یهیکت  اـب  اـمش 

: منکیم هیصوت  ار  هدمع  یریگتھج  هس  نم  دیربب و  شیپ  ار  روشک  دیناوتیم  تسا ،

...

ملاع نارگهطلـس  ام و  نانمـشد  هک  تسا  یزیچ  نآ  لباقم  یهطقن  تسرد  نیا  هک  تسا  اـم  یگـشیمھ  یهیـصوت  نیا  تسا ؛ اـیند  اـب  یهدرتسگ  لـماعت  مود ، یریگتھج 

تایح میوشب ؛ دـنمهرھب  اھنآ  کمک  زا  مھ  مینک ، کمک  رگید  یاھتلود  اھتلم و  هب  مھ  میـشاب ، هتـشاد  یاهدرتسگ  عیـسو و  تاطابترا  ایند  اب  میناوتیم  ام  دنتـسھ . شلابند 

. دنکیم ناسآ  ام  یارب  ار  نیا  ام ، ناوارف  تاناکما  ام ، یایفارغج  ام ، میلقا  ایند ؛ اب  لماعت  یھارمھ ، یلدمھ ، یراکمھ ، دوریم : شیپ  روجنیا  تیرشب  یعامتجا 

ناریا  / ١٢/٠۵/١٣٩۶ یمالسا  یروھمج  تسایر  هرود  نیمھدزاود  مکح  ذیفنت  مسارم  رد  تانایب 

« ایند اب  لماعت   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 8هاگياپ  هحفص 6 
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ام اب  هک  ییاھتلود  نیلوئسم  زا  یضعب  دنک . دوبان  ار  امش  هکنیا  یارب  هدرب  راک  هب  ار  شدوخ  ناوت  یهمھ  نمشد  هک  دیشاب  هتشاد  دای  هب  یللملانیب ، یاھیریگمیمصت  رد 

ار نیا  مھ  اھیـضعب  دیـشاب ؛ هتـشاد  دای  هب  ار  نیا  دنتـسھ ؛ یمالـسا  یروھمج  ماظن  یدوبان  ددص  رد  دنیوگیم  حیرـص  دنیوگیم ؛ زورما  احیرـص  ار  نیا  دـنلباقم ، دـنھجاوم و 

، دناهتسب رمک  ام  یدوبان  هب  هک  دنتسھ  ینانمـشد  هک  هتکن  نیا  زا  ار  ام  دیابن  یللملانیب » لماعت  . » تسھ دصق ] نیا   ] هک تسا  نیا  تیعقاو  اما  دنیوگیمن ، دننکیم ، ناھنپ 

کی یملع ، راک  کی  دناهدرک . تسرد  لاجنج  ایند  رد  هک  دینیبیم  ناھگان  دینکیم ، باترپ  اضف  هب  ربهراوھام  کشوم  امـش  دـننکیم . هدافتـسا  مھ  یاهناھب  رھ  زا  دـنک . لفاغ 

هک تسا  نیا  یاھهناشن  اھنیا  دنزادنایم ؛ هار  لاجنج  دینیبیم  دیھدیم ، ماجنا  امش  یتقو  تسا ، یلومعم  یداع و  رایسب  مزال و  روشک  کی  یارب  هک  یراک  کی  ینف ، راک 

. دیشاب بقارم  رتشیب  یتسیاب 

بالقنا  / ٠۴/٠۶/١٣٩۶ ربھر  اب  تلود  تایھ  یاضعا  روھمجسیئر و  رادید 

اھشمرن و زا  هدافتـسا  اب  راک  نیا  هکنیا  نمـض  دوشیم ، نارگید  مارتحا  نتخیگنارب  صخـشت و  ثعاب  یبالقنا  یاھراجنھ  عضاوم و  هب  یدـنبیاپ  دـندرک : ناشنرطاخ  ناشیا 

. درادن یتافانم  یساملپید  رنھ  یاھیزانط  اھشچیپ و 

. دندرک نایب  یجراخ  تسایس  یهنیمز  رد  بالقنا  ربھر  هک  دوب  یتاکن  رگید  زا  دودحم » روشک  دنچ  اب  طباور  رب  ندرکن  زکرمت   » و ناھج » یهمھ  رب  یـساملپید  رتچ  ندوشگ  »

یربھر  / ٣٠/٠۶/١٣٩۶ ناگربخ  سلجم  یاضعا  سیئر و  رادید  رد  تانایب 

مھ نالا  ایند - فارطا  اب  طابترا   - طابترا رب  متـشاد  رارـصا  هک  مدوب  ییاھمدآ  نآ  وزج  هدـنب  بـالقنا ، لوا  زا  تسین . هدـنب  رظن  الـصا  نیا  دـینک ، هطبار  عطق  اـیند  اـب  میوگیمن  نم 

میتسیاب و نامدوخ  یاپ  یور  هکنیا  یاجهب  هکنیا  مینکن . ضوع  هناگیب  یاصع  اب  ار  نامدوخ  یعیبط  دـنمتردق و  یاپ  اـم  هک  تسا  نیا  نم  ثحب  نکل  مراد ، ار  هدـیقع  ناـمھ 

یاهتـسھ تارکاذـم  هب  تبـسن  نم  هک  یلاکـشا  درادـن ؛ یبیع  یناھج  تاطابترا  رد  هرکاذـم ] هتبلا  . ] تسا اطخ  مینک ، هیکت  هناگیب  یاصع  هب  مینک ، هیکت  ناـمدوخ  یاـپ  هب 

هرکاذـم مینک ، هرکاذـم  اـم  تشادـن  یلاکـشا  میوگیم  نم  تسا : نیمھ  مدرک ، حرطم  تولج  توـلخ و  رد  یـصوصخ  تاـسلج  رد  نیلوئـسم  دوـخ  اـب  ررکم  مراد و  متـشاد و 

بوسحم ماجرب  ضقن  دـنکب ، تساوخ  یطلغ  رھ  لباقم ، فرط  هک  دـشابن  روجنیا  ات  تفرگیم  ماجنا  مزال  تبقارم  تقد و  یتسیاب  هرکاذـم  نیا  رد  اھتنم  تشادـن  یلاکـشا 

یلخاد تردق  هب  یانتعا  اکتا و  مدـع  رطاخهب  نیا  داتفایم ؛ قافتا  دـیابن  نیا  تسا ، اطخ  نیا  دوشب ! بوسحم  ماجرب  ضقن  میروخب ، یناکت  رـصتخم  کی  رگا  ام  اما ]  ] دوشن

. دیآیم دوجو  هب  تلاح  نیا  یجراخ ، رصنع  لباقم و  فرط  هب  اکتا  رطاخهب ] ، ] دیآیم دوجو  هب 

هب مینکیم و  لوبق  مھ  ار  تامازلا  نآ  دراد ، یتامازلا  ارھق  ایند  اـب  ندرک  راـک  میرادـن ، یفرح  مینکب ، راـک  دـیاب  اـیند  اـب  تخود ، مشچ  دـیابن  هناـگیب  هب  هک  مینکیم  ضرع  ار  نیا 

ات دمحلا  بخ  تسا . ام  لباقم  رد  نمـشد  یهھبج  کی  تسا ، دایز  ام  روشک  هعماج و  طیحم  نوریب  رد  ام  نمـشد  نوچ  مینکیمن ؛ جراخ  هب  یهیکت  اھتنم  میریگیم ، شود 

ینمـشد یهطقن  کـی  اـم  لـباقم  رد  هک  مینادـب  نکل  دوـب ، دـھاوخ  نیمھ  مھ  نیا  زا  دـعب  میاهدـنار ، بقع  میاهداد ، تسکـش  ار ] نآ  ، ] میاهدز هبرـض  هھبج  نیا  هـب  اـم  زورما 

. تسا ینمشد  عیسو  یهھبج  کی  تسین ،

یربھر  / ٣٠/٠۶/١٣٩۶ ناگربخ  سلجم  یاضعا  سیئر و  رادید  رد  تانایب 

هزعلا و و   ، » هتـشاد تیقفوـم  یمالـسا  یروـھمج  هللادـمحب  زورما ، یاـیند  رد  یمالـسا  یروـھمج  روـضح  تیفیک  رما  رد  هک  تسا  نیا  منکب ، ضرع  مھاوـخیم  نـم  هـچنآ 

اب لقع ، اب  میراد . هگن  دیاب  ار  نیا  مینکیم ؛ رکـش  ار  ادخ  دراد ؛ ار  تزع  نیا  هدش و  هفیرـش  یهیآ  نیا  لومـشم  نموم ، یمالـسا  یروھمج  دـمحلا  نینموملل » و  هلوسرل ؛

. مینک رتشیب  هللااشنا  مینک و  ظفح  ار  تزع  نیا  دیاب  اھندز ، فرح  عون  اھیریگمیمصت ، عون  تادوارم ، عون  رد  ندرکن  هابتشا  اب  تسرد ، یهشقن  اب  تسرد ، رکف  اب  ریبدت ،

نارگراک  / ١٣٩٧/٠٢/١٠ رادید  رد  تانایب 

هتبلا دیآیم . دوجو  هب  تالکشم  دوب ، هتـسباو  دوب ، یکتم  ام  داصتقا  یتقو  میزادرپب . نامدوخ  داصتقا  هب  لخاد  رد  ام  هک  تسا  نیا  تسیچ ؟ یداصتقا  گنج  اب  یهلباقم  هار 

اما تسا  لـصتم  طوبرم و  مھ  هب  اـیند  یهمھ  زورما  ناوتیمن ؛ هک  تسا  مولعم  درک ؛ عطق  ناوتیم  اـی  درک  عطق  دـیاب  اـیند  زا  ار  یداـصتقا  یهطبار  هکنیا  هب  مرادـن  هدـیقع  هدـنب 

ایند اب  تاطابترا  تیدج ، اب  حیحـص ، یریگیپ  اب  تسرد ، یراذگتسایـس  اب  ریبدـت ، اب  یگنرز ، اب  دـنورب  هلب ، درک . هیکت  دـیابن  تسا ؛ طلغ  ردـنا  طلغ  اھزرم  زا  نوریب  هب  یهیکت 

تـسھ مزال  هک  یرادقم  نآ  هب  دننک  رارقرب  ار  تاطابترا  دـنورب  تسا ؛ عیـسو  یلیخ  ایند  تسین ؛ ییاپورا  روشک  دـنچ  اکیرمآ و  طقف  هک  ایند  تسا ؛ گرزب  ایند  دـننک .] رارقرب  ]

؛ یجراخ یورین  چیھ  هب  دنزودن  مشچ  اما 

شترا  / ١٣٩٧/١١/١٩ ییاوھ  یورین  نانکراک  ناھدنامرف و  رادید  رد  تانایب 

دروم هسنارف  تلود  حلسم  یاھورین  یهلیسو  هب  دننکیم ، تکرح  دنراد  سیراپ  یاھنابایخ  رد  هک  یاهدننکرھاظت  مدرم   - دننکیم روک  دنراد  ار  ناشمدرم  سیراپ  یاھنابایخ  رد 

اب امش  دیاهراکهچ ؟ امش  بخ ، دننکیم ! رـشب  قوقح  یهبلاطم  ام  زا  تقو  نآ  دننکیم - راتفر  ناشدوخ  مدرم  اب  روج  نیا  ینعی  دنوشیم ؛ روک  یرایـسب  دنریگیم ، رارق  مجاھت 

رد هن  دنسانشیم ، زورما  هن  ار ؟ رشب  قوقح  دیسانشیم  الصا  امش  دینک ؟ رشب  قوقح  یهبلاطم  رگید  تلم  کی  زا  رگید ، روشک  کی  زا  هک  دیراد  یتبسن  هچ  رشب  قوقح 

نحل اب  دـننکیم ، یراکبلط  دـننکیم ، هبلاطم  ار  یزیچ  کی  دنتـسیایم  تحاقو  لامک  اب  ینعی  دـنایروج . نیا  اھنیا  دنتخانـشیم ؛ ناشخیرات  رد  هن  دنتخانـشیم ، هتـشذگ 

نیا رد  میاهدید  اھراب  ام  دنتـسھ . یروج  نیا  اھنیا  تشاذـگ ؛ مارتحا  اھنیا  هب  دوشیمن  درک ، دامتعا  اھنیا  هب  دوشیمن  دـننکیم . هبلاطم ]  ] مھ زیمآربکت  هناھاوخدوخ و  یلیخ 

ایند یهمھ  اب  هتبلا  تسا . یروج  نیا  ناشیاھراتفر  روج ؛ کی  مادـک  رھ  روج ، کی  رگید ]  ] یکی نآ  روج ، کی  یکی  نآ  روج ، کی  سیلگنا  روج ، کی  هسنارف  فلتخم ؛ یاـیاضق 

رب میدنبیم ، رارق  یسک  هچ  اب  مینکیم ، هرکاذم  یـسک  هچ  اب  میفرط ، یـسک  هچ  اب  هک  مینادب  یتسیاب  نکل  تشاد ؛ میھاوخ  مھ  زاب  میراد و  طابترا  ام  انثتـسا - دنچ  زجب  -

. تسا مزال  هک  بلطم  کی  مھ  نیا  میدنبیم . رارق  یزیچ  هچ  رس 

یوضر  / ١٣٩٨/٠١/٠١ رھطم  مرح  نارواجم  نارئاز و  عامتجا  رد  تانایب 

؛ تسین یبرغ  یاھروشک  اب  یهطبار  عطق  یانعم  هب  هجو  چیھ  هب  منزیم  نم  هک  ییاھفرح  نیا  میوگب . ار ] نیا   ] نم دننکیم  هطلاغم  اھیـضعب  نوچ  دینک ، هجوت  ار  هتکن  نیا 

اب روج ، کی  ناگیاسمھ  اب  ماهدرک ؛ قیوشت  فلتخم  یاھروشک  اب  هطبار  داجیا  هب  ار  اـھتلود  هشیمھ  اـھلاس  نیا  لوط  رد  فلتخم ، یاـھتلود  رد  هدـنب  درادـن . یعناـم  طاـبترا 

، دراد لاکـشا  یورهلابند  درادـن ، لاکـشا  طابترا  مدـقتعم . مھ  نالا  روج ؛ نیمھ  مھ  ییاپورا  یاھروشک  اب  روج ، کـی  فلتخم  یاـھتکرح  اـب  روج ، کـی  یمالـسا  یاـھروشک 

رد نوگانوگ ، تارکاذم  رد  دش ؛ دامتعا  اھیبرغ  هب  هک  تسا  نیا  زا  یشان  ام  تالکـشم  زا  یـضعب  لقاال  ای  یرایـسب  دیاش  دینکن . دامتعا  میوگیم  نم  دراد ؛ لاکـشا  دامتعا 

، اھنآ دنخبل  اب  دیسانشب ؛ ار  ناتفرط  اھتنم  دینک ، ادیپ  طابترا  درادن ، یعنام  طابترا  دش . دامتعا  اھیبرغ  هب  نوگانوگ ، یـسایس  یاھیریگمیمـصت  رد  نوگانوگ ، یاھدادرارق 

. درادن یعنام  چیھ  طابترا  تسا ؛ نیا  نم  فرح  دیورن ؛ یضوع  دینکن ، هابتشا  ار  هار  اھنآ ، غورد  نخس  اب  اھنآ ، دنفرت  اب 

هقف  / ٢۶/١٣٩٨/٠۶ جراخ  سرد  یادتبا  رد  تانایب 

اب تساخرب  تسـشن و  هب  تسب ، دـیما  دـیابن  تلود  نالف  تلود و  نالف  هب  درک ، هاگن  دـیابن  هناگیب  هب  تسا ؛ مدرم  تسد  روشک  نوگانوگ  تالکـشم  نوگانوگ ، یاھراک  جالع 

لھا هدوارم و  لھا  مدوب ، روشک  نیا  روھمجسیئر  اھلاس  هدـنب  ریخن ، میدـنبب ؛ ملاع  یاھتلود  اب  ار  هدوارم  باب  مییوگیمن  اـم  دوشن ؛ هابتـشا  درک . لاـکتا  یتسیاـبن  نآ  نیا و 

رگید زیچ  کی  ندرکلوکوم  نآ  نیا و  اب  تساخرب  تسـشن و  هب  ار  روشک  یاھراک  تسا ، زیچ  کـی  ندرک  تساـخرب  تسـشن و  اـھتنم  میتساـخرب ، تسـشن و  لـھا  وگتفگ و 

روشک لخاد  رد  تالکـشم  جالع  دینادب  اما  دـینک ؛ هدافتـسا  ایند  تاناکما  زا  دـیناوتیم  هچ  رھ  مینکیم . عنم  مینکیم ، یھن  ار  نآ  ام  هک  تسا  یزیچ  نامھ  یمود  نیا  تسا ؛
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. تسا مدرم  نیا  تسد  هب  تالکشم  لح  تسا ،

یربھر  / ١٣٩٨/٠٧/٠۴ ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب  زا  یاهدیزگ 

مھ المع  میتسبن ؛ اکیرمآ  یتسینویھـص و  میژر  نیمھ  زج  ار  ایند  رد  یروشک  چـیھ  اـب  یهلماـعم  تساـخرب و  تسـشن و  رظن و  لداـبت  هلداـبم و  هرکاذـم و  لـماعت و  هار  اـم 

رد ینمشد  ملع  هک  یناسک  نآ  هب  صوصخب  دشاب ؛ یلخاد  یورینریغ  هب  ام  دامتعا  یتسیابن  اقلطم  میاهتفگ  اھراب  هک  روط  نیمھ  نکل  میتسھ  تیلاعف  شالت و  لوغشم 

؛ دننکیم ینمـشد  یمالـسا  یروھمج  اب  احیرـص  اھنیا  دناییاپورا . روشک  دنچ  نیمھ  اکیرمآ  زا  دعب  اھنآ  سار  رد  هک  دناهدرک  دـنلب  یمالـسا  ماظن  یمالـسا و  یروھمج  ربارب 

نآ ناشناوت  هن  اھنیا  تسا ؛ یاهژیو  عضو  کی  اکیرمآ  عضو  هتبلا  درادـن ؛ یرھوج  یلوصا و  توافت  اکیرمآ  یاھهزیگنا  اب  یمالـسا ، ماظن  اب  ینمـشد  دروم  رد  اـھنآ  یاـھهزیگنا 

، دنریگیم سامت  دننکیم ، هرکاذم  دنوشیم ، دراو  یجنایم  ناونع  هب  تسا ؛ رکفت  نامھ  اھییاپورا  نیا  رکفت  نکیلو  تسا ؛ ردـق  نآ  ناشتاناکما  ناشطلـست و  هن  تسا ، ردـق 

. تسا چوپ  اھنآ  یهمھ  هک  دنھدیم  هدعو  دننزیم ، ینالوط  یاھفرح  دننکیم ، نفلت 

یربھر  / ١٣٩٨/٠٧/٠۴ ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب  زا  یاهدیزگ 

مھ المع  میتسبن ؛ اکیرمآ  یتسینویھـص و  میژر  نیمھ  زج  ار  ایند  رد  یروشک  چـیھ  اـب  یهلماـعم  تساـخرب و  تسـشن و  رظن و  لداـبت  هلداـبم و  هرکاذـم و  لـماعت و  هار  اـم 

رد ینمشد  ملع  هک  یناسک  نآ  هب  صوصخب  دشاب ؛ یلخاد  یورینریغ  هب  ام  دامتعا  یتسیابن  اقلطم  میاهتفگ  اھراب  هک  روط  نیمھ  نکل  میتسھ  تیلاعف  شالت و  لوغشم 

؛ دننکیم ینمـشد  یمالـسا  یروھمج  اب  احیرـص  اھنیا  دناییاپورا . روشک  دنچ  نیمھ  اکیرمآ  زا  دعب  اھنآ  سار  رد  هک  دناهدرک  دـنلب  یمالـسا  ماظن  یمالـسا و  یروھمج  ربارب 

نآ ناشناوت  هن  اھنیا  تسا ؛ یاهژیو  عضو  کی  اکیرمآ  عضو  هتبلا  درادـن ؛ یرھوج  یلوصا و  توافت  اکیرمآ  یاھهزیگنا  اب  یمالـسا ، ماظن  اب  ینمـشد  دروم  رد  اـھنآ  یاـھهزیگنا 

، دنریگیم سامت  دننکیم ، هرکاذم  دنوشیم ، دراو  یجنایم  ناونع  هب  تسا ؛ رکفت  نامھ  اھییاپورا  نیا  رکفت  نکیلو  تسا ؛ ردـق  نآ  ناشتاناکما  ناشطلـست و  هن  تسا ، ردـق 

. تسا چوپ  اھنآ  یهمھ  هک  دنھدیم  هدعو  دننزیم ، ینالوط  یاھفرح  دننکیم ، نفلت 

مالسلامھیلع  / ١٣٩٨/١١/٢۶ تیبلھا  ناحادم  رادید  رد  تانایب 

هب اھنیا  تسھ ، هیرگ  افـص و  سنا و  لاح و  تسھ ، هجوت  تسھ ، عرـضت  ام - هب  هدیـسر  همئا  زا  هک  ییاھاعد  نیا  روثام ، یاھاعد   - تسا ام  رایتخا  رد  هک  ییاھاعد  نیا  رد 

رد امـش  یتقو  دھدیم . ناسنا  هب  یاهزات  یهشیدنا  کی  دنکیم ، رادـیب  ناسنا  نھذ  رد  ار  یرکف  کی  ینعی  تسا ؛ سرد  اھاعد  نیا  اھنیا ، رب  یهوالع  اما  ظوفحم ؛ دوخ  یاج 

لـصتم رگا  ادخ  هب  دـندرک ، عطق  امـش  اب  مھ  ایند  یهمھ  رگا  ینعی  هچ ؟ ینعی  کتلـصب ، نیعطاقلا  هشحو  ینفکا  کتبھب و  نیباھولا  هبھ  نع  یننغا  مھللا  دـیناوخیم : اعد 

ام هب  لیلحت  کی  نیا  دـھدیم ، ام  هب  یرکف  کـی  نیا  تسا ، سرد  نیا  ( ١ (؛ کلـضف عم  دحا  نم  شحوتـسا  کلذب و ال  عم  دحا  ىلا  بغرا  ىتح ال  دیرادن ؛ یتشحو  دیـشاب ،

نیا و  میـشاب ؛ هتـشادن  سارھ  نارگید  ینمـشد  زا  نارگید ، طابترا ]  ] عطق زا  میـشاب ، طبترم  میـشاب ، لـصتم  ادـخ  هب  مینک ، یزیرهماـنرب  هک  نامیگدـنز  یهدـنیآ  زا  دـھدیم 

بالقنا یمالـسا ، یهعماج  نیا  هک  دـنتفگیم  یناسک  بالقنا  لوا  زور  رگا  هداـتفا . قاـفتا  نیا  هک  دـینکیم  هظحـالم  مھ  زورما  هداـتفا ، مھ  مالـسا  ردـص  رد  هک  تسا  یقاـفتا 

اما درکیمن ؛ رواب  سک  چـیھ  اـمتح  دـسرب ، اـجنیا  هب  اـھنیا  دـننام  یاهقطنم و  ذوفن  یهبتر  یـسایس و  یهبتر  یرواـنف و  یهبتر  یملع و  یهبتر  ظاـحل  زا  دـناوتیم  یمالـسا ،

. تسین یگراکیب  یراکیب و  یانعم  هب  هک  تسا  مولعم  ادخ  هب  اکتا  هتبلا  دیدرک . راک  دیدوب و  یکتم  ادخ  هب  امش  هکنیا  رطاخ  هب  هدش ؛
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